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 بادآلا يف ريتسجامل دجام 4 اح يفاو

 اهبادآو ةيبرعلا ةغللا :صاصتخالا

 ةيونعملاو ةيظفللا اهصئاصخ زربأل ةسارد «ةيبرعلا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ :ناونعلا

 ءةّيساسألا فرصلا باوبأ دحأ هفصوب ريسكتلا عمجل ىربكلا ةيمهألا نم مغرلاب

 بلاغلا يف يفتكي ءيكيسالك عباط تاذ تناك ةساردلاب هتلوانت يتلا تافنصملا مظعم نأ الإ

 هذه لوانتي فنصمب رفظن املقو «ةيفرصلاو ةيوحنلا هماكحأو ةماعلا هصئاصخ ضرعب

 ةسارد يف يليلحتلا كلسملا كلسأ نأ تدرأف ؛يجهنملا ليلحتلاب ماكحألاو صئاصخلا

 ىلإ صلخن ثيحب «عيمجتلاو طبرلاو ليلحتلا :ةيسيئر لماوع ةثالث ىلع ازكترم اهضعب

 ميدقلا يوحنلا ركفلا قمع نع فشكتو «ةرهاظلا هذه صئاصخ ضعب رسفت ةديدج ةيؤر

 ماسقنا ةلاصأ :يهو الأ ةماه ةلأسم يف اصوصخو ءاهب ةصاخلا ماكحألا ضعب ريرقت يف

 ةاحنلا ةقد سكعي امم ماسقنالا اذهل ءاحصفلا برعلا يعو تابثاو ؛ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا

 .ةماع ةيوغللا رهاوظلا لوانتو «جاتنتسالاو ليلحتلا يف

 هيف تنيب لصفب ريسكتلا عمج ةرهاظ صئاصخل ةيليلحتلا ةساردلا هذهل تمدق دقو

 سردي «تايماسلا اهتاوخأ نيبو اهنيب زجوم نراقم ثحب لالخ نم اهب ةيبرعلا زّيمت
 .اهيف اهراشتنا ىدم نّيبيو اهصئاصخ

 راكفأ لمجم ضرعت ةيقيبطت ةسارد هتلعج ثلاث لصفب ةحورطألا تمتخ مث

 ةثالث بيكرت دورو مههيجوت يف كلذو ءةرثكلاو ةلقلا ةرهاظ ةجلاعم يف مهبهاذم و ةاحنلا

 .[؟7؛/ةرقبلا] «ءوُرق َةَقالَث نهسفنأب نصّبرتي تاقلطُملاَو» ةينآرقلا ةيآلا يف ءورق



 ماا مظ5 11[ فن1 01 1212 181515 01“

 171311 11دع ه1 10+ اوك( عج 01 ختتك
 05]312: ةعوطأع آر عودطتتع ةنل ارق مان

 11016: ظرماععد ط!نسولتم اص ثعدطتعت 2 5ابلتن_ ه7 طعام 1 هرحدمل ةطل 5ةةصمصتلاع 0ع وع ا عك

 1ع طءواعرت مادنعولا5 (ريسكتلا عومج) جنع دم ءعووعضأتلأ موقغ ه2 ةنوطأع محمت10108/.
 عرب طقتعر انن[هدطنت 0( عا]إن, طقاطعمام 201 طععات 50160 همرطمءءطعمضقل العازل هزه ةصقلزلانعدلاال. 1
 ةطحأا ءما]1 معا طع لهتنم هد اطغعوع مانبعفل5 طوب طع 72ع03ءابوهل معقطأع ةمانت عقر 300 0152155 أ

 نتلعع ةععالممك اطقأ 0ما/عز الع تهتم 1ذذانعد تاطتعات طع عئوصتسةمقمع طقتنع ؟ةتكعل. قلمك
 ١ بزخط اطقهأب 1 1 مكعمل 1م ؟عللأع 5هننتع 01 طع 1لعمم مهعدعمأ عل طزن تصولعتتت ةءاتمإقمك هد اطع
 دانطزوءأ ه2 طءماعع» ماسسقلك, ةتل مهعتعناةعأز طع 01عمعوعع طعاأاج وعم طع ماتكملك 0

 رتان1 41106 (ةرثكلا عومج) دم (طع ماادعتلو 01 موزون (ةلقلا عومج).

 يوب احاعمألت م1 15 م طرمتتع اطقك اطع مطعتتمتت عدمت 0 اطعماكعم مادقمل 15 لععرتأإل :هماعل
 ص اطع ممتصاطتم1هعزن ه2 ةكقطتع ةقل أطع 5ةهناطعتم 5عضتتاتع 1238112865, 2110 10© 531
 طع اماعمعام تت هددكطترج طعاجءعم اطعكع مالرسولكو ةمل دعاتععول ططمممطم]هعاعول ةصل ةزلصامعأل عقل
 مععانأ 1 ةيتالعدم 08 ةعدطتع. ايما طععدمرع ]1 جالا مووععموتع 2 تطمأع هطقرتأعت 1مم اطع لاء
 018 001 ”ةمتع /عنوع هطتعاط طقو ؟هلدعل عمم ول عدل همممال عاؤإل, زم طع طمصع طقأ اطلق

 ل15هيكوزم تميل ل ةهئعمواطعم طع ءعويلتك اطقتأ ]1 طقتبع ءعمعطعل زم اطع ؟ةعاماتك 56ءا1025 01
- 16515 



 اه ا ل يل للا ا ا ل ا 1

 هاو خا مرام ف قلوب تنل 171 اول يس عودا ًاصوصخ ةيبرعلاو

 52 ةيبونجلا ةيماسلا تاغللا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ :ىلوألا ةيضقلا ١.

 نع ةحمل) :ريسكتلا عمج اهيف رهظ يتلا ةيماسلا تاغللا نايب .ًالوأ

 3غ 000000000 تايماسلا ةرسأ

 2ك»”ظ*71111100 اهيف ريسكتلا عمج ةرهاظ .ايناث

 016 3 168 هال عع اووف عا اعوام ةيبرعلا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ :ةيناثلا ةيضقلا .

 27 ةيماتسألا فرضا تفليح نم امهم اذدع اهلواخ .الوأ

 ....اهلوصأ ىلإ ءايشألا دري ريسكتلا عمج نأ ةاحنلا ةظحالم .اًيئاث
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 ضعبل اهعونتو اهترثكو ءامومع ريسكتلا غيص ٌةرثك .اشلاث
 20 ماو هموم كاوا هول فا ف اوف ةاهو طن جف ضن أو اصوصخ تادرفملا

 «ماوعلا ةنسلأ يف ريسكتلا عومج غيص نم ددع ءاقب .اًعبار

 11 ااا ا اهيلع مهتظفاحمو

 ط0 اينادزفم تلطهأ اهومج نترعلا لاضتنل اهلك

 ةويمثمثمملو ةتبلأ دحاو اهل عمسي مل عومج : لوألا عونلا .أ

 نم سيقم درفمب اهل عمسي مل عومج : يناثلا عونلا .ب

 ا اهظفل

 »25ه ةرثكلاو ةلقلا أدبم .ثلاثلا

 0 ا ا 000 ةرثكلاو ةلقلا موهفم ١.

 323170000000000 ةرثكلاو ةلقلا دح ."

 1 و و ا رج ولا او اع هاتف ةلقلا دَح .الوأ

 هه وووووو ومع هوو م جو مع مع نع و ووو وهمي معقن سوهو م

 000 ةرثكلاو ةلقلا ةينبأ - *

 '؟ظ5000ااا00000 ةلقلا ةينبأ .الوأ

 5211011000 اهيلع قفثملا ةينبألا .أ

 1ظ1ظ3070#*1 0 0 0 00 اهيف فلتخملا ةينبألا .ب

 0 ا ول ا ءارآلا ضعب ةشقانم .ج

 ا مملة سو ءارفلا يأر .ذ

 520 يثيدحلا ةجيدخ .د يأر .أ1

 هه ممم مو ممم عم م مااا موجوع هدو ووو و وم و جم م عع

 ؟ه

 تب

5 

 فذ

 را

 عك
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 757000101111 اهنازوأو اهعاونأ .ب

 دال و ا دل م ل هم اواو و د و م اهنم روهشملا .ج

 11111011010101 ؤ1زؤ 5-10 ةيلامعتسالاو ةيعضولا ةباينلا ةرهاظ .4

 هوغو قو رهو هاما ع ها عاق وعش م هع هاه فاو هع اق ......ةرهاظلا موهفم .الوأ

 11111111 0 ] ] ]ز]ز] ]ز]ز]ز] ]11 ]1 ] اهل ةاحفلا :ليلطت .ايناك

 000 1 ءامدقلا ةاحنلا ضعب ليلعت .أ

 نوروز مة ممرمل نيرصاعملا نيثحابلاو نيسرادلا ضعب ليلعت ءانيسل

 5017 كلذل برعلا يعوو «ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا غيص ماسقنا ةلاصأ نايب .5

 وأ اًيئبع سيل هنأو «ةيبرعلا يف ٌعمجلا أدبم ةيماظن نايب .الوأ
 0 ايطابتعا

 00 هددحم عيص يف عمجلا رصح |

 ا (عمجلا ةيلآ) عمجلا ىلإ درفملا نم لاقتنالا ٌماظتنا .ب

 غيص ىلع نازوألا ضعب ريسكت برعلا مازتلا .

 ....ريسكتلا فلأ دعب لوصأ فرحأ ةثالث ءيجم عانتما لج

 22111110111 فوذحملا لصألا عمجلا در .د

 ةيماظن ىلع ةلالدلا يف عمجلا عمج ةرهاظ رثأ .ه

 هوووو هريس ووو وجو جهه يورو مه نة و و ووو جو م مج وه عم م موق نووووم و + ©« اه

 ا

 ١م



 ةيصوصخو :ةريثكو ةليلق ىلإ ةيددعلا تايمكلا ماسقنا نايب .ايناث

 1 ملا او مل ماع ار ا و ةيبرعلا يف كلذ

 124 ةرثكو ةلق ىلإ عومجلا ماسقنا ةلاصأل برعلا يعو نايب .اثلاث

 يف 4ءورق ةثالث# بيكرت دورو ةاحنلا هيجوت .عبارلا

 ةّثالَث ٌنهسفنَأب نُصّبرتَي تاقلطملاو» ةينآرقلا ةيآلا

 ١7 .[ةرصتخم ةيقيبطت ةسارد ] [؟؟/8/ةرقبلا] ةءورق

 ١. طع هم زق 6 اعط هام مس لا داعم لع اوف له قام ع ةعع لأ 014 ل ك6 و ا اع هام او اعمل ةمدقم 1139715

 ا «ءورق ةثالث# دورو هيجوت يف ةاحنلا ءارآ ددعت .؟ 11

 ”". ااا ]1 1 ] 1 1 1 1 تاليلعتلاو تاهيجوتلا كلت زربأ

  .4اا «ءورق ةثالث# دورو هيجوت يف مهلاوقأو ةاحنلا ءارآ ضرع

 ١78 ...ةماعلا ةيوغللاو ةيوحنلا لوصألا ىلإ ةرشابم اهنم دنتسي ام .الوأ

 ا ل لا ا زاجملاب لوقلا .أ

 ١مآ ةيعضولا ةباينلا وأ يعضولا ءانغتسالاب لوقلا .ب

 00 ا لامعتسالا ةرثك رثأب لوقلا .ج

 ا ةثالثلا نم (ةرثكلا) ءدبب لوقلا .د

 اك ءورق ىلإ ءارقأ نع لدعلاب لوقلا .ه

 ىلإ ةثالث نم ليلقلا ددعلا زيمم ئيجم ةلقب لوقلا .و

 1 1 ]1 1 ا ةرثك عمج ةرشع



 غ1>ظ2000000 ليوأت ريغ نم ةرثك

 سنجلا ىلإ ةفاضإلا باب نم ءورق ةئالث َنأِب لوفلا .ح
 22 (نم) ريدقت عم هيلإ فاضملا فذحب لوقلا .ط

 0 ندعملا ىلإ ادم دقسو انه نكت
 ءارقأ ةئالث ةقلطم لك ٌصْيَرَت وه ىنعملا أب لوقلا .أ
 ا 'ءاسنلا دئاوع فالتخا' لب لوقلا .ب

 120710 ىنعملا ريظن ىلع لمَحلاب لوقلا .ج

 00101010111111 ل ل ل ا ال ا لالا ل

 وهوورووورد هدد علو معا ل عوالم م ع معمم ملوي همه وووهم وو عج جو



 لوألا لصفلا

 ةمثقملا

 ناونعلاب سيل (ريسكتلا عمج صئاصخ)ك اماع اناونع نأ ءارقلا ضعب ىري دق

 رسلا لعل و .ةيعماجلا ايلعلا تاساردلا يف ةحورطأل ةدام هلعجب ةليفكلا تامولعملاب ينغلا

 عمج نأب - صاصتخالا لهأ ريغ نم - نيريثكلا ناهذأ يف دئاسلا عابطنالا وه اذه يف

 نوبلاط :لوقت نأ لدبف .هيعونب ملاسلا عمجلا لباقي عومجلا عاونأ نم عون وه ريسكتلا

 ..ةيساسألا هتينب يف اًرّيغم ةبلط و بالط 0 كنإف ؛درفملا ةينب ىلع اظفاحم تابلاطو

 ريثكب اذه نم ربكأ هنأش نأ ةقيقحلا ّنكل و ؛مهرظن يف ريسكتلا عمج دصاقم غلبم وه اذه

 هذه لحاس وه «ةيادبلا وه درفملا ةينب رييغتف ؛هباب حاتفم وه - اساسأ - رييغتلا ناك نإو

 اهراشتنا يف ةعساولاو ءاهيمارم يف ةقيمعلا ؛ةريزغلا و ةعساولا و ةقيمعلا ةرهاظلا

 .ةحورطألا هذه لالخ نيبتيس امك اهصئاصخو اهلئاسم يف ةريزغلاو ءاهتالالدو

 ص” 1 1 1 1ز1 111108

 مظعم تناك دقف ؛ةيساسألا فرصلا باوبأ دحأ هفصوب ريسكتلا عمجل ىربكلا ةيمهألا



 هصئاصخ ضرعب بلاغلا يف يفتكي ءيكيسالك عباط تاذ ةساردلاب هتلوانت يتلا تافنصملا

 ز نمئاصقلا هذه لات تتنضم»: فاتت" املك و: :ةيفردفلاو ةئودتلا هيناكذلا كك: و: ةماعلا

 . ىلع ازكترم ةساردلا هذهب موقأ نأ تدرأ دقف اذل ؛ةصصختم ةيليلحت ةساردب ماكحألا

 :نييوتسم ىلعف ليلحتلا امأ ؛طبرلاو ليلحتلا امه نييسيئر نيلماع

 .ماكحأ و اياضق نم اهب قلعتي امو ةرهاظلا صئاصخ ضعبل رشابم ليلحت :لوألا

 .نيثدحملا نيسرادلا و ةاحنلا ءارآ ضعب ةشقانم :يناثلا

 :تايوتسم ةثالث ىلعف طبرلا امأ

 .ةفلتخملا ةيوحنلا و ةيوغللا لوصألاب تاليلحتلا جئاتن طبر :لوألا

 .ضعبلا اهضعبب اهطبر :يناثلا

 رسفت ةديدج ةيؤر ىلإ صلخأ ثيحب «نييوغللا و ةاحنلا لاوقأب اهطبر :ثلاثلا

 ضعب ريرقت يف ميدقلا يوحنلا ركفلا قمع نع فشكتو ؛ةرهاظلا هذه صئاصخ ضعب

 ىلإ عمجلا ماسقنا ةلاصأ ةيضق :يهو ةماه ةلأسم يف اصوصخ و ءاهب ةصاخلا ماكحألا

 مهبهاذم و ةاحنلا لاوقأ عيمجتب تمق دق و .اهل ءاحصفلا برعلا يعو تابثإو «ةرثكو ةلق

 . اطلسم ؛ىرخأ ةرات اهيلع اقلعمو «ةرات اهنيب اميف اطبار ؛ةلصلا تاذ لئاسملا ضعب يف
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 يف مهجهنم سكعي يذلا رمألا ؛جاتنتسالا و ليلعتلاو ليلحتلا يف مهتقيرط ىلع ءوضلا

 .ةصاخ ريسكتلا عمج اياضقو ء؛ةماع ةيوغللا رهاوظلا لوانت

 تامس زربأ نم تامس سمخل ضرع هيف لصفب ةيليلحتلا ةساردلا هذهل تمتق دقو

 معاد ءاهب ةيبرعلا زيمت راهظإ ةيغب ليلحتلا نم ءيشب اهلوانت عم «ةيبرعلا يف عمجلا اذه

 يذلا رمألا «ةيبونجلا ةيماسلا تاغللا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ راشتنال زجوم نايبب كلذ

 قمعب سردي لصف كلذ الت مث .اهيف اهتيصوصخو ءاهب ةيبرعلا زيمت ةجيتنلاب رهظُي

 ماسقنا يهو الأ ةيبرعلا يف ريسكتلا عمج صئاصخ نم ةيرهوجو ةديرف ةيصاخ ليصفتو

 بصع تناك ةساردلا هذهو .ةرثكلا ىلع ةلاد غيصو «ةلقلا ىلع ةلاد غيص ىلإ هغيص

 تدفتسا دقو .ماكحأ نم هب قلعتي امو ءأدبملا اذه بناوج لكل ةلماش تعاج ذإ ةحورطألا

 لوصألاو دعاوقلا نم ددع ىلإ ةفاضإ ىرخألا ريسكتلا عمج صئاصخ مظعم نم كلذ يف

 ءاهب تمق يتلا تاليلحتلل ةماه حيتافم تناك يتلا «ةيغالبلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا :ةيوغللا

 هتلعج ثلاث لصفب ةحورطألا تمتخ مث .نيثدحملاو ءامدقلل ةفلتخملا ءارآلا يتشقانملو

 ضعب ريسفت هيجوت يف هرثأ تزربأ ذإ ؛ةرثكلاو ةلقلا أدبمب ةقلعتم ةيقيبطت ةسارد

 ؛[؟؟4/ةرقبلا] (ءوُرُق َةَقالَق نهسفنأب َنصّبَرَتَي تاَقَلَطُملاَو) ةينآرقلا ةيآلاك صوصنلا

 و



 عمو .ةيآلا ريسفت يف أدبملا اذه ىلع نورسفملاو نويوغللاو ةاحنلا دمتعا فيك ىرن هيفو

 مهتبراقم نأ الإ كلذ ىلع نوقفتم مهنأو «ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا ماسقنا وهو دحاو أدبملا نأ

 اهنكلو ءالوق شخ دجأ وعنا ىلإ رمألا مهب لآ ىثح اريبك افالتخا تفلتخا هيجوتلا يف

 تمتخ مث.ةفلتخملا ةيوغللا لوصألا نيبو ةرهاظلا هذه نيب مئاقلا طبارتلا حوضوب رهظت

 .اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا زربأل نايب وءةيساسألا اهاياضقل لماش صخلمب ةحورطألا

 ةلقلا ةيضق - ةيزكرملا ةحورطألا ةيضق نم ماعلا فقوملا ىلإ انه ريشأو اذه

 نييوحنلا ءامدقف ؛نيثدحملا ضعبو ءامدقلا :نيقيرفلا نيب ريبكلا نيابتلا ءوض يف -ةرثكلاو

 نوسرادلا اّمأ :ةرثك و ةلق ىلإ عمجلا غيص ماسقنا ةلاصأ ىلع نوعمجم نييوغللاو

 ةيارو .ءامدقلا هيلإ بهذ امل ضراعم و فلاخم يأر مهضعبل ناك دقف نوثدحملا

 نيمأ و «يناولحلا ريخ دمحم.د و ءيواديصلا فسوي.د مهنم اهعفر دق هذه ضارتعالا

 ثحابب رفظأ مل ًاثيدح ايركف ئحنم سكعت ةمئاق ةلاح لكشي ضارتعالا اذهو ؛هللا ريخ

 ذإ ءميدق ّيوحنل ةّيضقلا هذه يف فاو ليلحتب الو هل يدصتلاو هدقنو هتشقانمب ماق رصاعم

 .ةقيقحلا ىلإ لوصولا ةيغب ابقنم و اثحاب ةميدقلا رداصملا ىلإ تدعف ؛كاذنآ ةراثم نكت مل

 نإ -
 يتلا دهاوشلا و ةلدألا نم ددع ىلإ لصوتلا و «جئاتنلا ضعب قيقحت ىلإ تقفقُو دق و م
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 ىلع مهتفك ناحجُر يلاتلاب و ؛ةيضقلا هذه يف هيلإ اوبهذ ام باوصو هولاق ام ةحص تبثت

 .مهيلع نيضرتعملاو مهيدقتنم ةفك

 ةحورطألا ةيضق ةشقانم لبق ةشقانملاو ثحبلا دي امهتلاط دق نارخآ نافقوم ةمثو

 «ءارفلا مامإلل امهنم لوألا ؛ةلقلا غيص ًاديدحتو عمجلا غيصب ناقلعتي امهو «ةّيزكرملا

 .يثيدحلا ةجيدخ.د ل يناثلاو

 ةلقلا غيص ىلإ غيص ثالث هتفاضإب روهمجلا نع هذوذش هنع لقن دقف ءارفلا امأ

 :كلذ هنع لقنت ةميدقلا رداصملا .روهمجلا دنع ةرثكلل غيص اهنأ نيح يف «ةروهشملا

 درفتلا اذه يعاود نايب نود ؛هأطخ وأ هيلع ضرتعا دق ةاحنلا نم انالف و انالف ّنأ لقنتو

 امبر يتلا ةلمتحملا هّبشلاو هيأر تعبتت دقف اذل ؛هيلع ةاحنلا ضارتعا ليلعت وأ «هنم

 نم -هنع لقنلا تبث نإ - ةلمتحملا هدصاقم انّيبم اهتشقان ّمث ءيأرلا اذه لثم ىلإ هتأجلأ

 يأرلا اذهب ءارفلا درفت ببس نع لءاستأ نأ يعيبطلا نم ناكو ؛نيقيلا ال نظلا باب

 :نيثدحملا دنع الو ءامدقلا دنع ال ءاذه هيأرل ةّيجهنم ةشقانم دجأ مل اّملو .هنع لوقنملا

 .جئاتنلا ضعب ىلإ اهنم تصلخ «ةصاخ ةشقانمب هتدرفأ



 * ل ما ركلة نكي انا لطم لل اة : قزم هنود هله لك امأ

 يه - ةلجَر اهلاثم و - (ةلعف) ةغيص نأب اهلوق يهو ؛ءامدقلا ةلب نيثدحملا نم دحاو دنع

 !هباتك يف هيوبيس دنع ةلقلل ةيعامس ةغيص

 522 ريتسجاملا يف اهتلاسر تايط يف كلذ تركذ اهنأ رمألا يف ريثملاو

 . «ليلحتلاو ةشقانملا طاسب ىلع اهتعضوو ءكلت اهتلاقم دنع تفقوت دقف اذل ؛ كلذ دعب اباتك

 ىلإ هتبسن امو هتلاق ام ةحص مدع ىلإ اصلاخ ءكلذ ىلإ اهتداق يتلا ةلمتحملا ةّبشلا انّيبم

 .هيوبيس

 :نيتيلاتلا نيتطقنلا ىلع دكؤأ نأ ةمدقملا هذه يف دوأو

 نيب مئاقلا يلمعلا طابترالاو «ةثيدحلا ةّيوغللاو ةيفرصلا تاساردلا عقاول يمهف *

 .ثيدحلا تاوصألا ملعو فرصلا ملع ثحابم

 ءارآ نع بيقنتلا وهو «ةحورطألا هذه يف ُهتعبتا يذلا كلسملل ماتلا يكاردإ «

 كلاسم نم هاوس نود هترتخا دقو .اهيلع اوعضاوتو اهودارأ امك مهدصاقم مهفو ءامدقلا

 ايعاو «ةفلتخملا ةينسلألاو ةيتوصلا تاساردلا ثحابم ىلإ دنتست يتلا ةثيدحلا ةساردلا

 ينأ ريغ ؛نيكلسملا نيب ةلضافم نعاساسأ اجتان اذه يرايتخا نكي ملو .اهنيبو هنيب قورفلل
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 دودح دحأ اذه تلعجف «مه مهرظن ةهجو نم نييوغللاو نييوحنلا بيلاسأ للحأ نأ تيأترا

 .ةحورطألا حمالمل ماعلا راطإلا تمسر يتلا ةحضاولا ثحبلا

 يهو -ريسكتلا عمج اياضق نم ةيضقلا هذه ةسارد ىلع راصتقالا ترثآ دقو

 ,عسوتلاو ةلاطإلا ةفاخم ىرخألا ةيسيئرلا اياضقلا نم ددع نود -ةرثكلاو ةلقلا ةرهاظ

 درجتي يتلا ةماهلا ماكحألاو لئاسملاب ةينغ ةددحم ةرئاد يف ثحبلا قاطن رصح يف ةبغرو

 الو ؛ةوجرملا ثحبلا ةرمث يه ؛ةحضاو و ةددحم جئاتنب كلذ دعب جرخيل ؛ثحابلا عاري اهل

 نم اثالث يلي اميف ركذأو .اهماكحأو اهلئاسم يف ثحبت ةصاخ ةساردب ظحت مل اهنأو امّيس

 بعوتسي لصفم ثحب ىلإ جاتحت يتلاو ءاهيلإ قرطتأ مل يتلا ىربكلا ريسكتلا عمج اياضق

 :ةبعشتملاو ةريثكلا اهلئاسم

 .ريسكتلا عمج غيص يف عامسلا و سايقلا ةيضق «

 .ىنعملاب اهطابترا و ءرداصملا عمج ةيضق ©

 .نييلوصألاو نييوغللا نيب اهيف ريبكلا فالخلا و ءعمجلا لقأ ةيضق «

 هذه فصوب تيفتكا دقف «ةلاطإلاو ليصفتلا لمتحت ال ةمدقملا هذه نأل أرظنو

 ريغ يه ذإ ؛اهركذو اهطسب نود ءليصافتلاو لئاسملا ةريزغ اهنأب ثالثلا اياضقلا

 ا/



 هذه دودح زواجتي عاستاو ةيمهأ نم اهل ام ىلإ ةراشإلا دوصقملا امنإو ءاهتاذل ةدوصقم

 .ةحورطألا

 ةعفان ةمدخ ةيدأت ىلإ يميداكألا دهجلا اذهب ايعاس ثحبلا اذه رامغ تضخ دقو

  -صئاصخ .ضعتل ةكيذح ةسارذا ربع «قيرعلا يفرضلاو يودنلا اهئارتو: :ةيبزعلا :انتغلل

 نم اهتاوخأ نيب اهب ةيبرعلا زيمت رهظت ةديدج ةلح يف اهجارخإو ءريسكتلا عمج ةرهاظ

 ةيوغللا لوصألاو دعاوقلا نيبو اهصئاصخ نيب مئاقلا طابترالا ةناتم ىدمو .تايماسلا

 يدهت بكاوك اهئامس يف حملن ةديدج قافآ ىلإ ةساردلاو ثحبلا ماهس اهجوم «ةفلتخملا

 رارسأ ةلمج نع روتسلاو باقنلا فشك ىلإ ةفرعملا بالطو نيثحابلا رئاصب اهئانسب

 :[ليوطلا] رصُْعلاو روهدلا ىدم اددرم ىقبي اهلاح ُناسل ةغلل تامسو صئاصخو

 ؟يتافدص نع صاوغلا اولأس لهف ٌنماك ردلا هئاشحأ يف ٌرحبلا انأ



 يناثلا لصنفلا

 ةيبرعلا و ءامومع ةيماسلا تاغللا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ

 ادعت

 ةيبونجلا ةيماسلا تاغللا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ :ىلوألا ةيضقلا ١.

 (تايماسلا ةرسأ نع ةحمل) :ريسكتلا عمج اهيف ٌرهظ يتلا ةيماسلا تاغللا نايب .الوأ

 ةيماسلا تاغللا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ نع ثيدحلا ىلإ ةرشابم جلأ نأ لبق

 يميلقإلا راشتنالا ةفرعم انل ىنستي ىتح تايماسلا ةرسأ ركذب كلذل دهمأ نأ تيأر

 .ةرهاظلا هذهل يخيراتلاو

 ':يلي امك ىربك تاعومجم ثالث ىلإ تايماسلا نوثحابلا مسق

 دقو «ةيدكألاب اضيأ فرعتو «ةيروشآلاو ةيلبابلا :مضتو ءةيقرشلا ةعومجملا »

 .ةيماسلا ثاغللا مدقأ دعتو .هبونجو قارعلا لامش يف اهراشتنا زكرت

 .(يد- و) ةمدقملا - يملح ةزيكابل ةيماسلا تانراقملا ضعب عم ةيبرعلا ةغللا يف عومجلا :رظنا١
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 ماشلا دالب يف ترشتنا يتلا ؛ةيمارآلاو ةيناعنكلا :مضتو «ةيبرغلا ةعومجملا »

 :ةيلاتلا تاغللا اهتحت يوطنت ةريبك ةرسأ اهرودب هذهو .رصمو قارعلاو

 .ةميدقلا ةيناعنكلا -

 .ةيباؤملا -

 .ةيقينيفلا -

 يوطنتف ةيمارآلا امأ ؛ةيناعنكلا عورف نم عبرألا هذهو .ةيربعلا -

 تروطت اهرودب هذهو ؛ةثيدحلا ةيمارآلاو «ةميدقلا ةيمارآلا :ناتيساسأ ناتغل اهتحت

 .ةيبرغو ةيقرش :نيتعومجم ىلإ

 ؛ةيشبحلاو ؛يبونجلاو يلامشلا اهيمسقب ةيبرعلا :مضتو :ةيبونجلا ةعومجملا »

 ةيماسلاب اهلاصتا لبق ةيلامشلا تايماسلا نع ةعرفتم ةغل نيقرشتسملا ضعب اهدع دقو

 .(ةيبرعلا) ةيبونجلا



 اهيف ريسكتلا عمج ةرهاظ :ايناأث

 نيقرشتسمو برع نم نيرصاعملا نيثحابلا نم ريثك رظن يف ريسكتلا عمج دعي

 نأب كلذ مهضعب للع دقو ؛اهنم ةيبونجلا اميس الو «ةيماسلا تاغللا يف ةفولأم ةرهاظ

 كلذل ءتاغللا هذه ةعيبط نم رمأ وه - ريسكتلا ةركف ةدمع وه يذلا - درفملا ةينب رييغت

 .ةينثتلا ةرهاظو ملاسلا عمجلا ىلإ ةفاضإ اهيف ريسكتلا عمج روهظ برغتسملا نم نكي ملف

 «ةتوافتم بسنب نكلو تايماسلا عيمج يف ةرهاظلا هذه دوجو نع يملح ةزيكاب تثدحت دقو

 يف يعيبط رمأ ريسكتلا عومج دوجو' :ةرهاظلا هذه لوح قمعتملا لماشلا اهثحب يف تلاقف

 ."ثدحتسم وأ ئراط ريغو نيعيبطلا اهنيوكت نم ءزج هنأل دكؤمو ؛ةيماسلا تاغللا عيمج

 عيمج نإ لب «؛ةرهاظلا هذهب تايماسلا اهتاوخأ نيب درفنت ال ةيبرعلا ةغللا ""اضيأ تلاقو

 :ريسكتلا عومج اهيف ترهظ يتلا تاغللا ىلإ تقرطت مث '."رمألا اذه يف اهكراشت اهتاوخأ

 مث «ةيتيركوألاف ةيشبحلا :يلامشلاو يبونجلا اهيعرفب ةيبرعلا ىلإ ةفاضإ اهنم تّدعف

 ١ ةيبرعلا ةغللا يف عومجلا :رظنا 11١, 145.



 ":مهنم نيثحابلا نم ددع كلذ يف اهقفاو دقو '.امهيف لقأ راثآب نكلو ةيمارألاو ةيربعلا

 ركذأف نيقرشتسملا نم امأ ؛برعلا نم ؛يكبلعب يزمرو «يئارماسلا ميهاربإو «يفاو يلع

 رئاس ىلع ةيشبحلا ميدقت ىلع نوعمجم اذه يف مهو .840563غو 1”0].عورتن وآل/ واتا

 نأ ىرأ يننكلو ' ':يملح ةزيكاب لوقت ؛اهيف ريسكتلا عمج روهظ يف ةيبرعلا دعب تايماسلا

 ' اهدوجو راثآو ..... ةيشبحلاو ةيبرعلا يف اميس الو تاغللا هذه يف ةزراب ةرهاظ ريسكتلا

 ."ةديكأ ىرخألا ةيماسلا تاغللا يف

 يف هراشتناو ريسكتلا عمج دوجو ةركفل ةضراعم تاوصأ ةمثف «لباقملاب و

 اهتاوخأ رئاس نود طقف ةيبرعلاب ةصاخ ةرهاظ ريسكتلا نأب قيرفلا اذه ىري ذإ ؛تايماسلا

 خيرات يف ثاحبأ " هباتك يف لوقي يذلا نيساي لآ نسح دمحم قيرفلا اذه نمو .ةيماسلا

 ١ قباسلا عجرملا :رظنا 7417.

 ١ يفاو يلعل ةغللا هقف :بيترتلا ىلع رظنا 7١١ -  .1١١يئارماسلل نراقملا ةغللا هقف ©9 -355:

 5ص (05775) 1*0 وءاؤغم ص (1489.) ا عطخ و ء؛يكبلعب يزمرل نراقملا ةيبرعلا هقفو ١5١.وو

 .14 ص )1١5155( 05ع2أ1

 .١1ا/؟ ةيبرعلا ةغللا يف عومجلا :رظنا



 ريسكت عومجو «...« ةمالس عومج :ناعون ةيبرعلا يف عومجلا و' :'"اهرداصم و ةيبرعلا

 طقف لوألا عونلا يف ةيبرعلا عم ةيماسلا تاغللا كرتشتو «.... سايقلا يف ةدرطم ريغ

 ال ؛ةيبرعلاب صاخ وهف [ريسكتلا عمج :يأ] يناثلا عونلا امأ :.... [ملاسلا عمجلا :يأ]

 .'ىرخأ ةغل هيف اهعم كرتشت

 لب ؛ةعطاق ةجح هب نيلئاقلا ىدل دجوي ال ذإ ؛اعنقم سيل يأرلا اذه نأ ودبي نكل و

 يف ةرهاظلا هذه راشتناب لئاقلا رخآلا قيرفلا ةفك حجرت ةثيدحلا تاساردلا جئاتن نأ ودبي

 ؛تايماسلل ةلماشو ةزكرم تاسارد نم دب ال ةيضقلا هذه يف فالخلا مسحلو .تايماسلا

 هذه ايانث هنع قيضت عساو ناديم هدحو اذهو .اهيلع اهريثأتو ةيبرعلاب اهرثأتو ءاهروطتو

 ال كلذ نكل .ةيبرعلا ةغللا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ ةساردل ةصصخم يه يتلا ةحورطألا

 نم اهريغ يف تدجو نإ يتلا ةرهاظلا هذهب تزيمت دق ةيبرعلا ةغللا نأب لوقلا نم عنمي

 كلذ فشكتس امك «ةيبرعلا صئاصخ نم ةديرف ةصيصخ تدغ دق اهنأ الإ تايماسلا

 .ةمداقلا تاحفصلا تانونكم

 .اله هباتك :رظنا ١
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 ةيبرعلا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ :ةيناثلا ةيضقلا . "

 ؛ةيبرعلا يف ةردان وأ ةيشماه وأ ةيضرع ةرهاظ تسيل ريسكتلا عمج ةرهاظ

 اهنم تلعج ةزراب بناوج ةدع لالخ نم رهظت ءاهيف ةلاصأ تاذ ةرهاظ يه امنإو

 ريسكتلا عمج تامس زربأ لكشت ةعمتجم بناوجلا هذهو .اهصئاصخ نم ةسيئر ةصيصخ

 :صئاصخلاو تامسلا كلت زربأ يلي اميف ركذأو .ةيوغللا هصئاصخو

 ةّيساسألا فرصلا ثحابم نم اًمهم اًددع اهلوانت :الوأ

 بلقو «لادبإ نم ةيساسألا فرصلا ثحابم نم امهم اذدع ريسكتلا عمج لوانت

 .نيكستو كيرحتو ؛ديدشتو ماغدإ كفو 25- «ةدايزو .ءفذحو :يناكم بلقو :يلالعإ

 نيبو هنيب طبارلا ظحلتس اننإف حالطصالا يف ريسكتلا عمج فيرعت ىلإ اندع اذإو

 نم رثكأ ىلع لدي يذلا مسالا وه ريسكتلا عمجف ؛افنآ ةروكذملا ةيفرصلا ثحابملا كلت
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 درفملا ظفللا ف لصاحلا رييغتلا كلذو '.درفملا ظفللا ةينب ىلع أرطي رَّدقم وأ رهاظ رييغتب نينثا

 :يلي اميف ًالّتَمُم وه امك «خلإ ... ةدايزلاو فذحلاو ماغدإلاو لادبإلاو بلقلا لمشي

 :هنمو '«لادبإلا «

 لصألاو ؛ةفيحص عمج فئاحص :وحن ةزمه دئازلا دملا فرح لادبإ -

 .فئاحص تراصف ةزمه ءايلا تلدبأ مث ءفياحص :اهيف

 :وحن ةزمهلا نم ءايلاو واولا لاديإو -

 ىلع ةيضق عمجت نأ :اهيف لصألاو ةيلصأ ٌءاي همال امم ؛ةيضق عمج يف اياضق

 ةزمه ىلوألا ءايلا تلدبأ مث ؛ةيضق مال ةيناثلاو ةليعف ءاي امهنم ىلوألا نيئايب ءيباضق

 تراصف افلأ ٌءايلا تبلق مث ءيءاضق 595007 ةرسك تبلق مث ؛ءيئاضق تراصف

 ءاياضق تراصف َءاي نيفلألا نيب ةطسوتملا ةزمهلا تبلقف تافلأ ثالث هبش عمتجاف ءاءاضق

 :يلي امك رهظي راصتخاب ىرج يذلا رييغتلا لصاحف

 ١ كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش و 25917 كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش :رظنا 2١14/8

 ا حيضوتلا بيذهتو فرعلا اذشو

 فورحلا يف نوكيو «هناكم رخاء عضوو فرح ةلازإ وه :يفرصلا حالطصالا يف لادبإلا ١.

 .7١/؟ ةيبرعلا سوردلا عماج :رظنا .ةليلعلا فرحألا يفو ةحيحصلا
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 (لاديإ)
 'اياضق < اءاضق + يّءاضق < يئاضق <- 2 يياضق < ةيضق

 )5 )0 )2 )١( (عمجلا لصأ) (درفم)

 راصتخاب رهظي امك دحاولا يف تملس واو همال امم ةواره عمج ىَّواَرَه اهلثمو

 :يلاتلا ططخملا يف

 'ىواره<- اًءاره<- ُيَءاره<#- ُيئاره<- ُوئاره<- ٌوواره<- ةواره
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 )0( )5 )0 )1 )١( (عمجلا لصأ) (درفم)

 :ءاي واولا بلقك بلقلاب لالعإ هنمو «' لالعإلاو »

 :وحن نكاس ةلع فرح هنيع اميف -

 .حاورو راود :هيف لصألاو ؛حيرو راد عمج يف حايرو رايد

 . طاوسو باوث :هيف لصألاو ءطؤؤوسو بوث عمج يف طايسو بايث و

 ةشليلا يفاولا وحنلاو 5١ه فرعلا اذشو 15 حيضوتلا بيذهت :رظنا أ

 حيضوتلا بيذهتو ء4754 كلاسملا حضوأو :؛9937/7-191؟ فالخلا لئاسم يف فاصنإلا :رظنا ١

 .الا/٠-!/59/4 يفاولا وحنلاو ء55١ فرعلا اذشو ءا 0 ١-57

 .5١٠/؟ ةيبرعلا سوردلا عماج .هنيكست وأ هبلق وأ ةلعلا فرح فذح :وه ةاحنلا دنع لالعإلا “



 ليصل :انضخو لك عمج يف يصعو يلذ :وحن واو همال اميفو -

 .ٌلونصغو وول :هيف

 يف ءافلا ىلع نيعلا ميدقت اهزربأ نم «"ةريثك عاونأ وهو :"يناكملا بلقلاو «

 :كلذ نمو .لوصألا يثالث درفملا

 ءانآو ءارآو مارآو رابآ :مهلوق هنمو :(لاعفأ) بولقم (لافغأ) نزو -

 عومج يهو .بيترتلا ىلع رآثأو ءآنأو ءآرأو مآرأو رآبأ :نم تابولقم ءراثآو

 .*بيترتلا ىلع رأثو يؤنو يأرو مثرو رثب :ل

 يفاولا وحنلاو ١/1 ١-١١١«, ةيبرعلا سوردلا عماجو 6 شيعي نبال لصفملا حرش :رظنا ١

 ةففلا

 بيذهتو قسرا يضرلل ةيفاشلا حرش :رظنا .صضعب ىلع ةملكلا فورح شضعب ميدقت وه *

 وأ «ضعب نم اهضعب اهبلقب ؛ةلعلا فورحب صتخي يلالعإلا بلقلاف ؛يلالعإلا بلقلا فالخب وهو «8/"” حيصضوتلا

 . ١ مهرلال حيضوتلا بيذهت ؛رظنا ؛ةزمه اهبلقب

 ام بلغأ هفلؤم هيف ٌعّمِج ذإ ءزومحلا حاتفلا دبعل ”ةيبرعلا يف يناكملا بلقلا ةرهاظ“ باتك :رظنا"

 يف اهنم ناك ام كلذكو ءعمجلاو درفملل غيصلا تفنفحت ةيئاره «صئاصخو دهإوش نم ةرهاظلا هذهب قلعتي

 .لاعفألا

 ءرأثو يأنو يأرو مئرو رّب :بيترتلا ىلع ةيلاتلا داوملا يف طيحملا سوماقلاو برعلا ناسل :رظنا؛

 ال4 ةيبرعلا يف يناكملا بلقلا ةرهاظو
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 . نع نيبولقم قْيأو قئوأ مهلوق هنمو :(لمفأ) بولقم (لقغأ) نزو -

 اولدبأف لصألا يف قْوْنَأ وه امنإ ءقنيأ كلذ نمو': 'هيوبيس لوقي .'قّينَأو قؤونأ

 تلدأ ةرداو ءاقكوأ :ترابصف ةرشابم تلق ةرم:قوناف:"اويظوا«واؤلا كاكم ءاَنلا

 .اقنيأ :تراصف تبلق مث ءاقينأ :تراصف «ْءاي اهواو
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 .رادجو باتك عمج يف رذجو بتك :وحن فذحلاو ©

 دقو .دّننأو رمن عمج يف دوسأو رامنأو .لجر عمج يف لاجر :وحن ةدايزلاو

 .دبعو خْيش عمج يف ءادوبْعَمو ءاخوُيشَم يف امك نيفرح نم رثكأب نوكت

 .فيفكو ليلدو نانع عمج يف ءافكأو ةّلدأو ةنعأ :وحن ماغدإلاو «

 .دس عمج يف دوذمو ءراب عمج يف ةررب :وحن ماغدإلا كفو »

 .رجافو لماعو قساف عمج يف راّجُفو لاّمْعو قاف :وحن ديدشتلاو »

 .فقسل اًعمج فقم :وحن كيرحتلاو ©

 .دنسأل اًعمج دنمُأ :وحن نيكستلاو ٠

 .قون ةدام سوماقلاو ناسللا :رظنا ١

 08 ةيبرعلا يف يناكملا بلقلا ةرهاظو قتلا باتكلا :رظنا 5
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 عمج يف ّيسق ةملك ةيفيرصتلا تارييغتلا هذه نم عاونأ ةسمخ هيف عمتجا اممو

 باقلاو يناكملا بلقلاو ؛ماغدإلاو ؛تاكرحلا رييغتو «ةدايزلا :اهيف عمتجا ذإ ءسوق

 ىلع سوق عمُج :لصألاف ّيسق يف امكو': "فرعلا اذش' يف ُيوالمحلا لوقي .يلالعإلا

 ةيناثلا واولا تبلق مث «[يناكم بلق اذهو] ءووُسق ىلع سوه بلق مث «[ةدايز هذهو] ءسْووُف

 قبَسو ءايلا عم اهعامتجال َءاي ىلوألا واولا تبلق مث ءيؤُدَق تراصف افرط اهعوقول ءاي

 يف ىلوألا ءايلا تمغدأ مث ؛[نايلالعإ نابلق ناذهو] ءيِبْسق تراصف «نوكسلاب امهادحإ

 مض نم لاقتنالا ٍرْدْصل فاقلاو ؛ءايلا ةبسانمل ٌنيسلا ترسك مث ء[ماغدإ اذهو] «ةيناثلا ءايلا

 '."فرصلاو ةغللا لهأ ةلئسملا طَسَب اذكه .رسك ىلإ

 هعمج ءانثأ درفملا ةينب يف تلصح يتلا ةعونتملاو ةددعتملا تارييغتلا هذه نمف

 امل خوسرلا كلذ الول ذإ «ةيبرعلا يف خوسر نم ريسكتلل ام حوضوب انل رهظي ريسكت عمج

 أرطي دق ام مظعم لوانتت يتلا ةعونتملا ةيفيرصتلا تارييغتلا هذه هلوح رودت اًروحم ناك

 .رييغت نم ةملكلا ىلع

 فارصتب «فرعلا اذشو د يدربراجلل ةيفاشلا حرشو ؛«سوق ةدام يرهوجلل حاحصلا :رظنا 1
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 الو ءهيف ءامدقلا بهاذم ركذأ ملف ءليصفتلاب لادبإلا و لالعإلا ثحبم لوانتأ مل يننإو ءاذه

 تسيل ساسألا يتيضقف ؛ءامدقلا بهاذم فلاخي ام اهيف ءاج يتلا نيرصاعملا نيثحابلا ءارآ

 امنإو ءاهيف نيرصاعملاو ةاحنلا بهاذم ةشقانمو لادبإلاو لالعإلا ةرهاظ ثحب يف

 . كلاسملا نمو ؛ةيبرعلا يف اهخوسرو ريسكتلا عمج ةرهاظ رذجت تابثإ يف يه يتحورطأ

 راشتنا اهنمو ؛ةيسيئرلا اهتامسو اهصئاصخ نم ددع قمع تابثإ كلذ قيقحتل اهتكلس يتلا

 .ماغدإلاو لادبإلاو لالعإلاك ةماهلا ةيظفللا ةيفرصلا ثحابملا باوبأ مظعم يف ريسكتلا

 نم ًاباوبأ حتفيس هنإ ذإ ءثحبلا قاطن عسوأ نأ أشأ مل يننإف ؛ةيناث ةهج نمو ؛ةهج نم اذه

 تاساردلاو تاوصألا ملع ةرئاد ىلإ ةحورطألا راسم فرحّيسو «ةشقانملاو ةساردلا

 نع داعتبالا يلاتلابو ؛ةلاطإلاو بعشتلا ةفاخم عسوتلا نع تمجحأ كلذلف «ةثيدحلا ةينسلألا

 لالعإلا دعاوق يف ءامدقلا بهاذمب تْدَحَأ ءاوسف «ةثلاث ةهج نمو .ةيزكرملا ةيضقلا

 ريسكتلا عمج نأ يهو «ةدحاو ةجيتنلا نإف نيثدحملا ءارآب مأ - لصح ام وهو -لادبإلاو

 فرصلا باوبأ نم نايسيئرو نامهم ناباب امهو «لادبإلاو لالعإلا يباب يف هلوانت مت دق

 باوبأ يف اهصئاصخ راشتناو ةيبرعلا يف ةرهاظلا قمع تبثي يذلا رمألا «ةيظفللا

 :نطوعلا اذه ته ةوجيوملا ةويغلا وهو: فقدرتصلا

 ؟(



 اهلوصأ ىلإ ءايشألا دري ريسكتلا عمج ّنأ ةاحنلا ةظحالم :اًيناث

 عمج ةملكلا عمجب يأ ءاهلوصأ ىلإ ءايشألا دري ريسكتلا عمج ّنأ ةاحنلا ظحال

 هذهو «هنم بلقنا يذلا هلصأ ىلإ ٌبلقنم فرح لدبي وأ فوذحم فرح دوعي دق ريسكت

 ّدَمَأو ةفش :وحن «ةريثك دهاوش كلذل اوركذ دقو «نويوغللاو ةاحنلا اهل هبنت ةماه ةيصاخ

 ةدوع ظحالن ريسكت عمج اهعمج دنعو «ةدرفم تاملكلا هذه .رانيدو ٌرحو خأو دَيو ٌءامو

 فوذحملا فرحلا نأ دجنس ةروكذملا ةلثمألا هذه يفو .اهنم فذح دق ناك يلصأ فرح

 فرحألاو ءرانيد ةملك وحن ادع اميف اذهو ءلوصألا نم فرح يأ «ةملكلا مال وه

 .ءاحلاو ءاهلاو ءايلاو واولا يه ةفوذحملا

 ٌةوَمُأ :ةمأ لصأو' :'يرهوجلا لوقي .ةومأ 'اهدضاق واو ةفوذعتملا اهمال ةمآف

 .'ناوخإ لثم «ناوبإ/ ىلع عمجتو :انضيأ لاقو :.... 'مآ ىلع عمجي هنأل ؛كيرحتلاب

 ."ناوخإو ؛ةوخإ ىلع عمجي هنأل وخَأ هلصأف ءواو ةفوذحملا همال خأو

 .(امأ) ةدام حاحصلاو «447//؟ وحنلا يف لوصألا :رظنا ١

 .(اخأ) ةدام حاحصلا :رظنا ١
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 ىلع يدي :اهلصأ ديل" :'يرهوجلا لوقي .َيدَي اهلصأف ءٌءاي ةفوذحملا اهمال ٌدَيو

 ."سولفو سلفأو سْلَف :لثم لعف عمج اذهو «يدُيو ديأ اهعمج نأل ؛نيعلا ةنكاس لعَف

 ظ اهعمجب اولدتساو ءءاهلا يه ضعب لاقف ؛ةفوذحملا اهمال يف فلتخا دقف ةفش امأ

 :'"برعلا ناسل' يفف .تاوفش ىلع اهعمجب اولدتساو واولا يه نورخآ لاقو ءهافش ىلع

 اهناصقن :لوقي نم مهنمو :لاق .تاوكش ثالثو ٌةقش :لوقت ؛واو اهناصقن ةفشلا :ثيللا"

 ٌنأِب لوقلا ىلعو «ةوفش :اهلصأ نوكي واو اهمال نأب لوقلا ىلعف ."هافش ىلع عمجتو اه

 .يفاريسلا لوق وهو «كيرحتلاب ةّهفش :ليقو «ةّهفش اهلصأ نوكي ءاه اهمال

 نيس كال5 قيلفوت "وفور ةقارش ءامولصاف ءاه ةقوتحتملا اميمأل ءامو ءانقو

 ءاهلا تفذحف «ةهاش اهلصأ ةاشلاو' :"برعلا ناسلا يفو .بيترتلا ىلع هايمو هايش :ىلع

 امك ٌءايش :عمجلا يف ليقو «جاردإلا يف َءات بلقنت يتلا ةمالعلا ءاه تتبثأو «ةيلصألا

 : هلصأ عاش :عمجلاو ةةديست نبا لاق .اهايم : اهوعمجو كاد دهام :لصألاو ءعام :اولاق

 .81-84/ه لصفملا حرشو ؛(يدي) ةدام حلحصلا :رظنا ١

 .(يفش) ةدامو (هفش) ةدام برعلا ناسل :رظنا ؟

 مم لصفملا حرشو 4 وحنلا يف لوصألاو :(هوم)و (هوش) يتدام حاحصلا :رظنا *”
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 نوكسب اًضيأ ٌةهاؤش :اهيف لصألاف ةاش اًمأو' :شيعي نبا لاقو ."ُةواشأو ءاوشو ٌءايشو ءءاش

 ليلد ءاهلا روهظف ءدايش عمجلا يفو ؛ةهيوش ريغصتلا يف مهلوق ليلدب ًءاه اهمالو «نيعلا

 يرهوجلا لاقو ."ةاش تراصف «.... ةفش يف اهفذح دح ىلع ماللا تفذحف «هانلق ام ىلع

 7 هايمو «ةلقلا يف هاومأ ىلع عمجي هنأل ؛كيرحتلاب ءٌهَوُم هلصأ' :ءام لصأ نايب يف

 .'"ءاهلا هنم بهاذلاو 2...« ةرثكلا

 ءففخم رحلا" :”روظنم نبا لاق .حرح :َلصأف ءًءاح ةفوذحملا همال رحو

 ريغ ىلع سكي ال ءغارحأ :عمجلاو ؛ةفش يف فذحلا دح ىلع فذحف «حارح :هلصأو

 ."كلذ

 ّنِإ يأ «ءاي  فيفختلل  درفملا يف تبلق ةنكاس ٌنون اهئاي لصأف رانيد ةملك امأ

 مل ولو «ريئاند :اهعمج رانيدف ءريسكتلا دنع نونلا هذه روهظ كلذ ليلدو .”راند رانيد لصأ

 ."ريئاَيد رانيد ٌعمج ناكل ةنكاس نون نع ةبلقنم رانيد ءاي نكت

 .(هوش) ةدام برعلا ناسل :رظنا ١

 .(حرج) ةدام برعلا نأسل :رظنا "

 كيل يفاولا وحنلاو ء(رند) ةدام برعلا ناسلو حاحصلا :رظنا *

 ارا



 لوصأ ةفرعمف «ةيبرعلا يف ريسكتلا عمج .ةلاصأ نيبت ءاهريغو «ةلثمألا هذهف

 :ةفلتخملا اهتافيرصتو اهنزو ةفرعمل دعاوقلاو ةغللا يف هيلإ جاتحُي ام مهأ نم ةملكلا

 نوكي ال اهلصأ ىلإ ءايشألا ٌدر امو ؛هب ضوعملا وأ بلقنملا وأ دئازلا نم يلصألا نايبتو

 .ةيصاخلا هذه هل تناك ةيبرعلا يف هقمعو هتلاصأل ريسكتلاف االيخد نأ احلم نأ ١ةرئاع

 .ةماهلا

 اضوصخ تادرفملا ضعبل اهعونتو اهترثكو ءامومع ريسكتلا غيص ةرثك :اثلا

 نأ ةاحنلا ضعب نع بارعإلا ةحلمل هحرش يف ُيريرحلا لقن ٌمومعلا ثيح نمف

 نوركذي مهنأ ةاحنلا فيناصت يف بلاغلا ناك نإو ء'ءانب نيعبرأ زهانت ةرثكلا عمج ةينبأ

 ١ بارعإلا ةحلم حرش :رظنا ١7١,
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 لصت دق عومجلا نم اًددع اهل دجن تادرفملا ضعبف ءصوصخلا ثيح نم امأ .'عومجلا

 :كلذ نمف ءرثكأ وأ ةرشع وأ ةينامث وأ ةتس ىلإ

 تلم هدانا وداةوتبا و هناذتل و ويقلاو دنا :ايعوفج قرف هدنل ةفلك“ 8

 «قنيأو ءقّينأو «قئوأو «قؤنأو قونأو ءقوثو قان :ىلع عمجت «ةقان ةملكو «

 .قئايأو «قاونأو «قاينو

 نادبعو نادْبُعو .دّْبَعو دْبعو «ديبعو دابعو دّْبَعَأ :ىلع عمجت هدْبَع ةملكو »

 .ءاَدوُبْعَمو ةَدَّبْعَمو «دباعمو ىدبعو ءاّدبعو ناّدبعو

 ىدم سكعت «ةيبرعلا يف ةديرف ةرهاظ هنم لعجت ريسكتلا عمجل ةيصاخلا هذهو

 :يلي ام اهيف ظحالن اننإف ةيصاخلا هذه ىلإ رظنلابو .عمجلا ةيضقب برعلا مامتها

 اذه لصح امل كلذ الول ذإ :ءنسلألا ىلع ةيعمجلا ةداملا هذه نارود ةرثك :الوأ

 .ددعتلا

 سوردلا عماج" هباتك يف ينييالغلا ىفطصم خيشلا بولسألا اذه اوعبتا نيذلا نيرخأتملا نمو ١

 .ًءانب رشع ةعست اهدحو عومجلا ىهتنمل ةغيصل درفأ ذإ ؛"ةيبرعلا

 م



 . - لاثملا ليبس ىلع  انذخأ اذإ نحنف ءاهب زيمملا يبرعلا لمعتسملا مامتها :اًيناث

 ةملك نأ دجن اننإف اهنم لكل ريسكتلا عمج ىلإ انرظن مث ؛ةقانو ءدبعو «ملق :ةيلاتلا تادرفملا

 يتملك نم لكل عمس اميف ءرخآ عمج يأ اهل عمسي ملف مالقأ ىلع ىوس عمجت مل (ملق)

 .عمجلل غيص ينامث ىلع ديزي ام (ةقان)و (دبع)

 مهكولسو مهتشيعم طمنو مهتايح نوؤش يف ءامدقلا برعلا مامتها ىلإ انرظن اذإو

 ةباتكلاب يأ «ملقلاب مهمامتها ريثكب قوفي اغلاب اًمامتها دبعلاو ةقانلا اولوأ دق مهدجن اننإف

 ظ حوضوب سكعي درفملل عمجلا غيص ددعت نأ ىلإ لوقلاب صلخن نأ ىلإ انعفدي امم ءاهتاودأو

 ةلاح نم ريسفتلاب يقتري اذهو ؛هنوؤشو هتايح يف عومجملا ظفللاب يبرعلا لمعتسملا مامتها

 درو يررفلا :ةلير ةلسس كلذ هنت هلدج ىتإ ةكرشلا هرشقرأ ةذوهسا ةيئادتإ

 يره اظ لئضافو اقنع ديكر انتثةكارحو

 ارارف ةدحاولا ةظفلل عمجلا غيص ةرثك ليلعت يف ضوخلا نع تمجحأ دقو ءاذه

 باب نم يئننكلو .ةحورطملا ةسيئرلا ةركفلا دودح زواجت يلاتلابو ءبعشتلاو عسوتلا نم

 ميهاربإو يفاو دحاولا دبع يلعك - نيرصاعملا نيثحابلا ضعب ازع دقل :لوقأ زاجيإلا
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 اذهو .تاغل نم اهلوح امب اهرثأتو «ةيبرعلا تاجهللا ددعت ىلإ ةرهاظلا هذه - 'يئارماسلا

 يف ضوخلا هيف ثحبلا بلطتي ثيحب هيعارصم ىلع ريبك شاقن باب حتفل فاك هدحو

 . ةثيدحلا ""ةيتوصلا" تاساردلا نم ددع ىلإ ةفاضإ :تايماسلا اهتاوخأو ةيبرعلا نيب ةنراقم

 507 «كلذ ىلع ةيبرعلا تاجهلل يقيقحلا رثألا نايبو ءاديدحت ريسكتلا عمج ةرهاظل

 تايماسلا يف عومجلاو رداصملا نيب ةميدقلا ةيونعملا ةقالعلاو ءرداصملا ددعت ةرهاظب

 يناعملا ضعب ىلإ ةجاحلاك ريسكتلا غيص ددعتل ىرخأ لماوع كانه تناك اذإ امو ءامومع

 ةدودحم ةيبيكرت غيص دنع ملاسلا عمجلا دومج وأ ءالثم ةرثكلاو ةلقلاك ؛ةيددعلا ةلالدلا ريغ

 يف حرطي دق امم كلذ ريغو «ةفلتخملا يناعملا باعيتسال اهتيلباقو ةغللا ةنورم عم مدطصت

 .دحاولا درفملل ريسكتلا عمج غيص ددعت بابسأ ىلإ قرطتأ مل هلك اذهل ؛ةلئسملا هذه

 ١ يئارماسلل نراقملا ةغللا هقفو ء”١١7 يفاو يلعل ةغللا هقف :رظنا 448 55 -١١١.

 ل ةنسلألا مولع و ديعقتلا نونف و 191-77 لاقس هريزيد ل تاوصألا ملع و فرصلا :رظنا ؟

 ,7 5١77-0" ناحط زيند و ناحط نومير

 نو



 اهيلع مهتظفاحمو ؛ماوعلا ةنسلا يف ريسكتلا عومج غيص نم ددع ءاقب :اًعبار

 : لك ليعاعقو «ليعافمو لعافمو «لاعفو «ةلوُعُفو ءلوُعُف :غيص وحن كلذو

 .لاعفَأو ؛(شافخ عمج يف شيفافخو ءناكذ عمج يف نيكاكد)

 .غيص يف اهنإف ءاريبكو !ًرهاظ اداسف بارعإلا يف مهتنسلأ تدسف نإو «ماوعلاف

 للخلا نم ريثكب لقأ عمجلا نازوأ يف ثدح يذلا للخلا لب ءداسفلا كلذ دسفت مل عومجلا

 نم ءىطخي دق مهضعب لب «ةفلتخملا ةماعلا تاجهل يف ظحالم رمأ اذهو ؛بارعإلا يف

 .هتجهل دعاوق ىلإ ةبسنلاب اًنحل هربتعيف ءعمجلا نزوب ُلْخُي

 دق لب ءاهمظعم يف ادرطم اّسايق دجي م/اوعلا دنع ريسكتلا نازوأل عبتتملاو اذه

 نم ؛مهدنع ةسيقم ةغيص ىلع ريسكت عمج اهنوعمجي مث ةيمجعألا ظافلألا ضعب نوبرعي

 اهتوعمجيو  ءاملا ةيفصت ةلآ ىنعمب - (رّتْلف) ةظفل هذه انمايأ يف مهضعب لامعتسا كلذ

 «(لواَعَم)و (لوغم) ك لعافم ىلع لّعفم سايق وحن ىلع كلذو «(رتالف) ظفل ىلع

 و شوُتُم) ىلع - ةيضاير ةارابم ىنعمب - (شتَم) ل مهعمج كلذك (ربانمو ربنمو)

 ؛(ليوارسو ةلاورس) ك (ريجاَرَتس) ىلع (ةراجيس)و «(ةمولفو مالفأ) ىلع (ملف)و «(ةشوتم

 اهلبق ام راسكناو اهنوكسل ءاي تبلقف واولل لالعإ لصحف ؛(ةراجؤس) (ةراجيس) لصأ َنأكو

18 



 دري عمجلا نأل ءواولا وهو اهلصأ ىلإ ءايلا تدر عمجلا دنع مث «(ةراجيس) تراصف

 !(ريجايس) ىلع سيلو (ريجاوس) ىلع عمجلا ءاجف ءاهلصأ ىلإ ءايشألا

 ذإ «ةيبرعلا يف هنكمتو هتلاصأ كلذك تبثت ريسكتلا عمجل ةماهلا ةيزملا هذهو

 . قرطت اميف ءاذه انرصع ىتح سانلا لامعتسا يف ةيوقو ةميلس هغيص نم ددع ىلع ظفاح

 . هحرش يف يريرحلا لوقي كلذ يفو «بارعإلاو وحنلا باوبأ مظعم ىلإ داسفلاو للخلا

 نيعون نم الإ ةماعلا ةنسلأ تدسف' يوحنلا مساقلا يبأ هخيش لوق القان بارعإلا ةحلم ىلع

 نم" نأ يدوكملا حرش ىلع هتيشاح يف نودمح نبا ركذو ."ريغصتلاو عمجلا امهو

 تديف امنإ ةماعلا ةنسلأ ّنأب كلذ للعو ءالصأ هباتك يف عومجلل ضرعتي مل ْنَم نييوحنلا

 نم باوصلا ىلع اهب نوقطني لب ءاّبلاغ عومجلا يف دسفت ملو تابكرملاو تادرفملا يف

 يف هنم لقأو «ةماعلا يف ٌريثك بارعإلا يف اهنحلو ةنسلألا أطخف "وحن ةفرعم ريغ

 هنأو ةغللا يف عمجلا قمع ىلع حوضوب لدي اذهو .ليلق عمجلا يف اهؤطخ امنيب ء«ةصاخلا

 ١ بارعإلا ةحلم حرش :رظنا 8

 ,7717/؟ كلام نبا ةيفلأ ىلع يدوكملا حرش ىلع نودمح نبا ةيشاح :رظنا ١
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 ةيوغل ةدام وه امنإو «يبرعلا ملكتملا لامعتسا يف لالحمضالا وأ ةردنلا ىلإ هجتي مل

 .ةماعلا اهلوصأو اهسيياقم ىلع ةظفاحمو «ةينغ لازت ام ةليصأ

 اهتادرفم تلمهأ اًعومج برعلا لامعتسا :اًسماخ

 تيقب امنإو :ةردن ىلع تادرفم اهل تعمُس وأ «تادرفم اهل عمسُت مل ٌعومج يه و

 ؛ةتبلأ دحاو ال عمسي مل عومج :ناعون عومجلا هذهو .مهمالك يف ةلمعتسم عومجلا هذه

 .اهظفل نم سيقم درفمب اهل عمسي مل عومجو

 ةتبلأ دحاو اهل عمسي مل عومج : لوألا عونلا .أ

 يسايق الو ءاهظفل ريغ نم الو اهظفل نم ال ةتبلأ دحاو اهل عمسي مل يتلا عومجلا

 لوقي ؛ةردقم اهداحآ اولعجف .ةلمهم داحآل اًعومج ةاحنلا اهربتعا ءيسايق ريغ الو

 . ردقم دحاو ٌعمج وهف هظفل نم هل دحاو الو ؛نينثا نم رثكأ ىلع لد مسا لك :يطويسلا

 عمج اذهف ؛طيطامشو ديبابع :صاخلا هلاثم ؛هيف بلاغ وأ عمجلاب صاخ نزو ىلع ناك نإ

 مسا مهناسل نم انل ءىجي مل ذا ؛عمجلاب صتخي نزو ىلع ءاج هنأل درفمب هل قطني مل نإو



 نزو ىلع ءاجو هب قطني مل درفمل عمج هنإف بارعأ بلاغلا لاثمو .نزولا اذه ىلع درفم

 ريغ الو يسايق ال) ةرابع لامعتساو ؛'"اذج تادرفملا يف لق ًالاعفأ نأل عومجلا يف بلاغ

 ىلع هحرش يف يضرلا ةرابع يف درو لمهملا عومجلا هذه دحاو فصو يف (يسايق

 505 يسايق ريغ الو يسايق ال ءالصأ هل دحاو ال عمج ءىجي دق" هنأ ركذ دقف «ةيفاشلا

 .""ديبابعو

 عومجلل ةذاشلا لاوحألا نم يجاجزلا لمجل هحرش يف روفصع نبا اهربتعا دقو

 :لاقي ال هنأ ىرت الأ ءطيطامشو ديدابع :وحن دحاوب اهل قطني ملف عومج تنش دقو" :لاقف

 .""عومجلا هذهل اًدرفم نوكي نأ نكمي ءيشب ظفل الو ءطوطنمش الو دوُدْبُع

 اهيلإ ةبسنلا ةيضقب عومجلا نم عونلا اذهل درفم دوجو مدع ىلع ديز وبأ للديو

 :لوقيف «هيلإ ةبسنلا تراصل درفم اهل ناك ول ذإ :ةرشابم

 ١ ةيفلألا ىلع هحرش يف ينومشألا ركذ كلذكو ؛١ 75/5 عماوهلا عمه :رظنا 1517/9.

 يصضرلل ةيفاشلا حرش :رظنا ؟ ؟/7١4.

 .551/؟ روفصع نبال يجاجزلا لمج حرش :رظنا *
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 :ىلع نوكي هدحاوو ءدحاو هل سيئ ةنأل يديدابع :تلق ديدابع ىلإ تفضأ نإو'

 نأ نم ىوقأ اذهف ؛ملعت ىتح هزواجت مل دحاو هل نكي مل اذإف «لالعف وأ ليلعف وأ لولعف

 . اذه ىلع دحاو هل سيل هنأل يبارعأ بارعألا يف لوقتو «برعلا هب ملكت مل اًئيش ثدحأ

 . '"ينعملا

 لمهأ مث ىضم اميف درفم عومجلا هذهل ناك هنأ ينييالغلا ىفطصم خيشلا ىريو

 ال ام ءامسألا نمو" :”هصن ام 'هل درفم ال عمجلا' :ناونع تحت لوقيف ءلمعتسي ملو يسنف

 عطقلا يهو بيشاعتلاك :كلذو يسنف اًميدق لمهأ دق هدرفم نأل عمجلا ةغيصب الإ لمعتسي

 ريشابتلاو ءبئاجعلا يهو بيجاعتلاو «هبورضو بشعلا ناولأ يه وأ بشعلا نم ةقرفتملا

 .""قرفلا يهو ليبابألاو «ةعفانلا ةديجلا راطمألا يهو ديواجتلاو ءرئاشبلا يهو

 ةضفلذب باتكلا يف هيوبيس هنع هلقن ١

 154) عومجلا عاونأ يف لصيفلا هباتك يف دوعسلا وبأ سابع اهمظعم ركذ دق عومجلا هذهو

 اهعضي نأ هل يغبني ناك امف «عومجلا ءامسأ يف دعت تاملك سمخ اهنم نكلو «ةملك نوثالثو ناتنثأ يهو ء.(٠261

 ؛فونصلاو سيراركلا :جونطلا) يهو ؛هيف بلاغ وأ عمجلاب صاخ نزو ىلع تسيل اهنإ ذإ عومجلا ةناخ نمض
 :ةيدوألا روسكو ءنهداسفل بيرلا تاريثكلا ءاسنلا :روخلاو ؛ءسانلا نم ةعامجلا :مائفلاو ؛تاّيحلا :ىلزهلاو

 .ليبابأ ةملك وحن ءال مأ يسايق درقم هل عمس ناك نإ هيف فلتخا دق عومجلا هذه ضعبو ءاذه .(اهباعشو اهفطاعم

 هدحاو :مهضعب لاقو ؛هل دحاو ال يذلا عمجلا نم وهو" :ليبابأ نع  لبأ ةدام - حاحصلا يف يرهوجلا لوقي

 ا



 دعاوقل قفوأو ,.حضوأ عومجلا نم عونلا اذه فصو يف ينييالغلا خيشلا ةرابعو

 ءاميدق تيسنو تلمهأ اهنكلو تادرفم عومجلا هذهل نأ نّيب دق ذإ ءوحنلا لوصأو فرصلا

 ؛ةتبلأ تادرفم اهل سيل هنأ ضعبلا نظي دق امك رمألا سيلو «نسلألا يف ةلمعتسم دعت ملف

 07 :يلعفك ءاهلوصأ عمست مل ظافلأ لامعتسا اذه دضعيو .طق تادرفم اهل نكي مل وأ

 تتامأ برعلا نإ اولاقف ؛ةتامإلاب كلذ نع ةاحنلا َرّبع دقو ءرذوو عدو :امهلصأو ءٌرذيو

 امريغ يف  "ةرهمجلا' يف ديرد مبا ركذيو .'امهلامعتسا اوكرتف رذي يضامو عدي يضام

 اهنم تعرفت ظافلأب ءيجو ؛تقيم/ مث ةلمعتسم تناك ًالغف رشع ةسمخ وحن - عضوم

 . "اهنع تبانو

 نيح يف ءاذحاو هل فرعت برعلا دجأ ملو - شفخألا يأ لاق .ليبإ هدحاو :مهضعب لاقو .لوجع لثم لوُيِإ

 «١؟ ناءرقلا ظافلأ تادرفم مجعم :رظنا .ليتإ وه ليبابأ دحاو نأ "تادرفملا" يف ركذي يناهفصألا بغارلا نأ

 ١194/7. رهزملاو

 ١ ينازاتفتلل يزعلا فيرصتلا رصتخم حرشو :«51/7” يضرلل ةيفاشلا حرش :رظنا 1

 .47-- 45/7 رهزملا :رظنا *

 نضرإ



 نم هل دب ال عرفلاو ء«درفملا ؛'دحاولا نع عرف ةاحنلا دنع ررقم وه امك ٌعمجلاو

 نع نلنلا :نسني :ةديعم :كلدرفم نموا قوما نم ايت كي ال عزتسلا هايف قنإ ولسا

 هذهل ناك له :يه ةيضقلاف ؛تلمعت سا مأ تلمهأ اهنوكو ءاهنزو ةفرعمو اهديدحت

 1000 لوا قفاوي تادرفملا هذهل ميدق دوجوب لوقلا نإ ؟ ال مأ تادرفم عومجلا

 ال اهل دحاوب عمسن مل انتنوكف ءدوجولا مدع مزلتسي ال نادجولا مدع ذإ ءلمعتست وأ عمست

 نكمي عومجلا هذه درفم ّنأ نظلا بلغأف اذلو ءطق درفمب اهل قطني مل هنأ مزلتسي الو ينعي

 ؛يبرعلا مدختسملا يعو يف بستحم ءىش وهف ءيبرعلا نهذلا يف ةّوقلاب !اذوجوم هرابتعا

 لمعتسم دحاو هل سيل يذلا عمجلا ريغصت ةلئسم يف كلذ ديؤي ليلد هيوبيس باتك يفو

 قفاوم ؛هظفل نم دحاو ىلع نوكي هريغصت نأ هيوبيس نّيب دقف ءهظفل نم مالكلا يف

 (لولعف) عمج وه امنإ (ديدابع) نأل (نوديديبع) :ليق رغُص اذإف ؛(ديدابع) وحن ؛سايقلل

 دحاولا نأ ىلع ةاحنلا نيب قافتالا يجاجزلا لقن دقو .177؟ ,55 يرابنألل ةيبرعلا رارسأ :رظنا ١

 .151 -119 وحنلا للع يف حاضيإلا :رظنا ؛ناعرف عمجلاو ةينثتلاو لصأ

5 



 ىلع عمجيف (ليلْيَعف) ىلع نوكي ةثالثلا ةينبألا هذه ريغصتف ؛(لالعف) وأ (ليلعف) وأ

 .'(تاديديبع وأ نوديديبع)

 حمالمو نساحم :وحن كلذو ؛عومجلا هذه ىلع تعمج دق تادرفم تعمس امنإو

 سايقلاو لصألاو .بيترتلا ىلع ' ةليلو لطابو ةحملو ةنسح :ل اًعومج ؛لايلو ليطابأو

 وأ ليطيإ وأ لاطيإو حمم وأ ةَحَملمو ءنسْحَم وأ ةَنَْسَم :ل اًعومج نوكت نأ اهيف

 .ةردقم يهف ؛عمست مل تادرفملا هذه َنكلو «"ةالْيَلو «ةلوطبأ

 ةيصاخ يف ناقفتي امهنأ عم «قباسلا عونلا نع فلتخي عومجلا نم عونلا اذهف

 نأ يف امهنيب فالخلا نمكي امنإو .امهظفل نم سيقم ٌدحاو امهل دري مل هنأ يهو ةيسيئر

 .هيلع تّعمُج تادرفم تعمس دقف يناثلا عونلا امأ ءالصأ درفم هل عمسي مل لوألا عونلا

 ١ هيوبيس باتك :رظنا 2# .

 ” برضلا فاشتراو ؛4 49 ةلمكتلاو ,775/7 باتكلا :رظنا ١/4553- 4519.

 .54/7 ةيبرعلا سوردلا عماجو «449 ةلمكتلاو ؛6/7©77 باتكلا :رظنا "

 مو



 بهاذم ةثالث ىلإ اوبهذف ءعومجلا نم عونلا اذه فينصت يف ةاحنلا فلتخاو

 :'ةيساسأ

 اعمج عونلا اذه ْدْعَي بهذم وهو :روهمجلاو هيوبيس بهذم وهو «؛لوألا بهذملا

 .داحآل عومج حمالمو نساحم وحنف .لامعتسالا يف درت مل ذإ ءةلمهم وأ ةردقم تادرفمل

 قطن ولف :[ةكشل) تف اغنج عمال الو (ىاشن) ا تل انمج ننام :تينيللا مالكا نه ةلدهت

 ةرابعو .برعلا مالك نم عومسملا ىلع سايقلا وه اذهف «"نّسْحَم ناكل نساحمل درفم

 ريكاذم :وحن مالكلا يف اًدحاو لمعتسي ام ريغ ىلع عمجلا ضعب ءاج" :باتكلا يف هيوبيس

 ءاجف «لاّيلو هباشمو حمالَم :اولاق' - برعلا يأ  '"مهارت الأ" :اًنضيأ لاقو ؛'حمالمو

 فاشترا يفو .”ةاليل الو َةَحَّمْلَم :نولوقي ال ؛مالكلا يف لمعتسي مل ام دح ىلع هعمج

 ١ برضلا فاشترا :رظنا ١/ :»558كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرشو 1١919/9- 15/8.

 عمج هنأك ءسايق ريغ ىلع نساحم عمجلاو «حبقلا ضيقن نسُحلا“ :حاحصلا يف يرهوجلا لوقي ١
 .نسح ةدام :حاحصلا :رظنا ؛"نسحم

 يأ ”مالكلا يف لمعتسي مل ام دح ىلع" :هيوبيس لوقو .774 :1765/9-7617 هيوبيس باتك :رظنا “

 دقو اذه .ٌعامس هب دري ملو لمعتسي مل لمهم درفمل اعمج يأ ءبرعلا مالك يق لمعتسي مل درفمل اعمج ءاج
 هدرفم يلايللاو 77١/1 - ١5١ "عمهللا" يف يطويسلا لوقي ؛ةاليل ةملك وحن اهضعبب عامسلا دورو يف فلتخا
 :ةاليل لكو ام موي لك يف هاقشأ ام لمج نم هحيو اي :(زجارلل) لاق ءةاليل :اليلق لمعتسا هنكلو :...« ةليل
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 هب قطنُي مل امل عومج هذه نأ نم هيوبيس هيلإ بهذ يذلا اذهو' :هلوق نايح يبأل برضلا

 يأ «ءانغتسالاب عمجلاب عمجلا اذه نع َربْغو ؛'"روهمجلا لوق وه هب قوطنملا هظفلل ال

 عومجلا هذه نع ينومشألا ريبعت يف امك ءلمهملا يسايقلا يلصألا هدرفم نع ءانغتسالاب

 .""روهمجلاو هيوبيس بهذم اذه ؛لمعتسملا عمج نع هب ّينغتسا َلمْهُم دحاول عومج" اهنأب

 'ريغ لَمْهُم ةنكل ؛درفم هل هيوبيس دنع عومجلا نم عونلا اذه نأ ُمِهْفُي ينومشألا ريبعتف

 ؛عمسي مل تاَمُم لمهم اهدحاو امنإو «ةتبلأ نحل اًعمج تسيل ُهدنع ْنساحمف «لمعتسُم

 نيب لصألا ثيح نم قرف ال -قباسلا همالك نم نيبت امك - هيوبيس دنعف .نّسْحَم هريدقتو

 .هظفل نم هل دحاو ال امهالكف « (ديدابع) ك هلبق يذلا عونلا و عومجلا نم عونلا اذه

 هل يه نكت مل نإو ةنيعم تادرفم هيلع تعمج برعلا ّنأب ٌنّيمتي - هدنع - يناثلا نكلو

 .لصألا يف

 ىلع تعءاجف ََيلييَل اولاقو ١115/١5" "صصخملا' يف هديس نبا لاقو ."ليلقلا اذه ةاعارم ىلع يلايللا تءاجف
 ."”ريسكتلا يف هيلع تعاج امك ريغصتلا يف ةاليل

 ١ ع4 بريضلا فاشترا :رظنا .

 ةيفاشلا ىلع هحرش يف يراصنألا ايركز هلثم لاقو ء517٠/ ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش :رظنا ؟

 نذو



 مهف ؛ةعامجو يذابارتسالا نيدلا يضرو بجاحلا نبا بهذم :يناثلا بهذملاو

 ىلع نكلو لطابو ةَحْمَلو نسل عومج يه ليطابأو حمالمو نساحم وحن نأ ىلإ نوبهذي

 اعومج تسيلو «ءسايق ريغ ىلع تءاجف تادرفملا هذهل ةذاش عومج يه يأ ءسايق ريغ

 ثيداحأو ليطابأو طهارأ وحنو' :ةيفاشلا يف بجاحلا نبا لوقي .ةلمهم ةردقم داحآل

 سايق ريغ ىلع يأ "اهنم دحاولا ريغ ىلع نكمأو ريمحو ليلو لافأو عيطاقأو ضيراعأو

 يف روفصع نبا ذوذشلاب عومجلا نم عونلا اذه فصوب حرص نممو ء'ةعومسملا اهداحآ

 :وحن هب قوطنملا اهدحاو سايق ىلع تأت ملف عومج اًضيأ تش دف# :هلوقب ”برقملا'

 لايلو لاهأو ضيراعأو ماؤتو رايطأو ؛ليطابأو عيطاقأو ثيداحأو ضارأو ريكاذمو حقالم

 عومجلا نم عونلا اذه نأ كلذك روفصع نبا ىريو :'"لخْطَأو نكمأو ناشروو ناوركو

 . "هيلع ساقي الو ظوفحم
7 

 ١ ةيفاشلا ىلع يضرلا حرش :رظنا 5/9 701-1٠

 ءانب ام :باب ":لوقي ذإ هبهذم رهظت "ةلمكتلا" يف يسرافلا يلع يبأ ةرابعو 50١. برقملا :رظنا ؟

 .549 ةلمكتلا :رظنا "خلإ... ليطابأو لطاب مهلوق كلذو لمعتسملا دحاو ءانب ريغ ىلع هعمج

 .550/7 روفصع نبال يجاجزلا لمج حرش :رظنا “
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 هعمج دارملا درفملا مسالا نأ ىلإ بهذ دقف ءينج نبا بهذم وه ثلاثلا بهذملاو

 "فاشترالا" يف يسلدنألا نايح وبأ كلذ هنع لقن نممو .رّسكُي مث ىرخأ ةئيه ىلإ ُرّيغُي

 يف ىريف ءرسكي ذئتنيحو ىرخأ ةئيه ىلإ ريغي هنيعب مسالا نأ ينج نبا معزو' :لاقف

 رئاس كلذكو ءَرّسك مث لوطبأ وأ ليطيإ ىلإ ريغ  لطاب يأ - مسالا نأ (ليطابأ)

 ءاج بهذملا اذهو ءاّيسايق لوطبأ وأ ليطيإ ىلع ءذتنيح ؛ليطابأ ٌعمج ريصيف يأ ""بابلا

 امنإو ؛لطابل اًعمج ليطابأ دعت ال لوألا بهذملا يفف «نيقباسلا نيبهذملا نيب اًطسو اًَيقيفوت

 :نمايقا "روح دابق عيوب هنأ وريلظلبلا مجم ليطاب] نمثلا بهذا قو «ناقم قديم اهدعتاو

 اهنأكو ءلطاب نم لوقنملا لوطبأ وأ ليطبإل ّيسايق عمج ليطابأف ثلاثلا بهذملا يف امأ

 ."لطابل رشابم ريغ يسايق عمج

 ١ برضلا فاشترا :رظنا ١/558.

 :سايق ريغ ىلع ليطابأ عمجلاو ءقحلا ضيقن لطابلاو' :لطب ةدام (ناسللا) يف روظنم نبا لوقيو ؟

 ةدحاو :متاح وبأ لاق ءلطاوب لطابلا ٌعمجو :بيذهتلا يفو .هيوبيس بهذم اذه ءليطيإ وأ لاطيإ عمج هنأك
 .ينج نبا ةرظن دضعي اليلعت ةرهاظلا هذه ينييالغلا للعيو ."ةلاطيإ اهتدحاو :ديرد نبا لاقو ؛ةلوطبأ ليطابألا

 لاهأو لايل ىلع اهوعمجف ءةاضرأو ةالهأو ةالْيَل :ظافلأ رمألا ءىداب يف تلمعتسا برعلا نأب  ًالثم ىري وهف

 ىلإ ةاضرأو لهأ ىلإ ةالهأو ةليل ىلإ ةاليل اوففخق ليهستلل فيفختلا مهل ٌنع مث ؛سايقلا هيضتقي امك هضارأو
 اهعومج كلذ دعب تيقبو ءتضرقلاو تيسن يتح لوصألا تادرفملا اولمهأو ؛ةففخملا تادرفملا اوئمعتساف «ءضرأ

 ؛لصألا يه تسيل ةلمعتسملا ةففخملا غيصلا هذه نأ ىلإ ةراشإو ءاهيلع ًاليلد نوكتل رييغت نود يه امك ةلمعتسم

 54٠-41. بدألاو ةغللا يف تارظن هباتك :رظنا
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 عاونأو ءارآو ليصافت نم اهيف ام ىلع اهل دحاو ال يتلا عومجلا نم ٌةئفلا هذه

 اهيلإ تفرصو اهتلمعتسا برعلا نأ يهو ءديصقلا تيب يه ةماه ةلالد انل رهظت  ةفلتخم

 :اهتغل يف ريسكتلا عمج ةرهاظ خوسر كلذب ٌةدكؤم ءاهداحآو اهتادرفم نود اهمامتها غلاب

 ةلمعتسم تلازامو ءتيقب دقف عومجلا امأ «تتيمأو تلمهأ دق عومجلا هذه تادرفمف

 ةيبرعلا ةغللا يف ريسكتلا عمجل ركذلا ةفنألا صئاصخلا لالخ نمو «هلك كلذ نم

 ؛يبرعلا قطانلا ناسل يف ءاثيدحو اًميدق ءاهيف هتلاصأ و هقمع ىدم حوضو لكب ىرن اننإف

 . هنإف - مدقت امك - ةفلتخملا ةغللا ثحابم يف عونتملا و عساولا راشتنالا اذه رشتني ذإ وهف

 اهيف هدورو نإ ذإ ؛ىرخألا ةيماسلا تاغللا يف هلاح فالخب ءاهيف هرْذَجَت قمع ُسكعي كلذب

 ةيصاخ نوكت نأ ىلإ ىقرت ال ةيحطس ةرهاظ وه امنإ و ,خوسر وأ رذجت يأ ىلع لدي ال

 و «تايماسلا ضعب يف ةرباغ وأ ةرباع ةرهاظ درجم نوكي انايحأ و ءاهيف ةرثؤم ةزراب

 ريسكتلا عمج دورو يف فلتخم تايماسلا ضعب ذإ اهيف يقيقحلا هدوجوب انمّلس اذإ اذه

 نم رثكأ ريسكتلا اهيف رهظ يتلا - ةيشبحلاك - ةيبونجلا تايماسلا يف ىتح و ؛اهيف

 ةصيصخ ُدَعُي وهف كلذل ؟ةيبرعلا يف هروهظ مجح نم اهيف هروهظ مجح نيأف ءاهريغ
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 لئاسملاب ةينغ ةيوغل ةدام وهف يلاتلابو «ةئثراط ةيضرع ةرهاظ سيلو ةيبرعلل ةزراب

 هذه ايانث يف اهضعب نع ماثللا ةطامإ لواحنس يتلا ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيوغللا اياضقلاو

 .ةحبورطألا

١ 



 ثلاثلا لصلفلا

 ةرثكلاو ةلقلا أدبم

 ةرثكلاو ةلقلا موهفم ١.

 نم لد امف ؛ةيددعلا اهتلالد بسحب نيمسق ىلإ ريسكتلا عومج غيص ةاحنلا مس

 ددعلا ىلع اهنم لد امو ,ةلقلا غيصب فرع ددعلا ىندأ وأ ليلقلا ددعلا ىلع غيصلا هذه

 .ةرثكلا غيصب فرع ددعلا رثكأ وأ ريثكلا

 ىلإ امهموهفم مجري «عومجلا غيصل ناّيحالطصا ناقصو نذإ ةرثكلاو ةلقلاف

 ريسكتلا عومجب اصاخ سيل أدبملا اذهو .عمجلا ةغيص اهيلع لدت يتلا ةيددعلا ةيمكلا رادقم

 ءاتو فلأب عمج ام وأ ؛ثنؤملاو ركذملا :هيعونب ملاسلا عمجلاب كلذك طبتري لب ءبسحف

١ 

 . نيتديزم

 حاضيإلاو :58يقوزرملل مومعلاو لومشلا ظافلأو ؛414/1 هيوبيس باتك ريسفت يف تّكذلا :رظنا ١
 لكك رينملا حابصملا ةمتاخو ؛«, ؟ وحنلا للع يف
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 ةرثكلاو ةلقلا دح .؟

 اعبت -كلذ ىضتقا «ةرثك عومجو ةلق عومج :نيمسق ىلإ غومجلا ترّيَمَت ام

 دنع َرّهتشا دقو .امهنيب لصاف دَح دوجو -ةريثكلا و ةليلقلا ةيددعلا تايمكلا نيب فالتخالل

 . امل قلطت ةرثكلا عومج ّنأو «ةرشعلاو ةثالثلا نيب امل قلطت ةلقلا عومج ّنأ ةاحنلا نم ريثك

 :نيمسق مسقني ريسكتلا عمج نأ لوقلا ةلمجو..." :'ٌيريرحلا دمحم ويأ لوقي .كلذ قوف

 دحو ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيب ام ليلقلا دحو .ةرثكلل عضو مسقو ءددعلا لقأل عضو مسق

 كلك 3 ءاجااه ويققلا

 ةلقلا ُدَح :الوأ

 اذه ىلعو ءةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم وه ةلقلا ٌدح نأ ىلع ةاحنلا ةملك تقفتا

 "."ليلق ةرشع ىلإ ةثالث نم وهو هزيمم ىلإ فاضي ددعلا“ نأ يمويفلا ركذ دقف ؛نويوغللا

 يه مأ ةلقلا ىهتنم يهأ :يأ «ةرثكلا نم مأ ةلقلا نم يهأ ؛ةرشعلا يف اوفلتخا دقف اذه عمو

 ١ بارعإلا ةحلم حرش :رظنا ١17١.

 .(ءرق ةدام) رينملا حابصملا :رظنا ؟
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 عمللا يف ينج نبا ةرابع حرش يف يربكُعلا لوقي .'ةاحنلل نابهذم انهاهف .ةرثكلا أدتبم

 له ءديدحتلل يتلا (ىلإ) يلي ام يف اوفلتخاو' :"ةّصن ام "ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم ةلقلا عمج"

 ىهتنم ةرشعلا نوكت اذه ىلعف ءدودحملا يف لخدي :موق لاقف ءال مأ دودحملا يف لخاد وه

 :دودحملا يف لخدت ال :نورخآلا لاقو .ةوسن ُرشعو سلفَأ ةرشع :اولاق اذهلو «ةلقلا عمج

 لمح اذه ىلعو ءةلقلا عمج ىهتنم ةعستلاو ةرثكلا عمج لوأ ةرشعلا نوكت اذه ىلعف

 لقأو ليلقلا رثكأ نيب ددعلا اذه َعَمِج هنإف «رشع ةقعلست اهيلع» ىلاعت هلوق مهضعب

 ."ىهتنمو أدتبم نافلتخم ٌةرثكلاو ةلقلا ؛نيبهذملا الك يفو ."ريثكلا

 ىهتنم ةرشعلا َدَع ىلع ةاحنلا قافتا نم  ّيفارقلاك  نييلوصألا ضعب هركذ ام فالخب اذهو ١

 لوصحملا نع فشاكلا :رظنا ؛ةلئسملا هذه يف اوقفتي مل مهنأ رِهْظُت  يتايس امك  ةاحنلا ىلع لوقنلا ذإ ؛ةلقلا

 .15175/6 يكلاملا يفارقلل لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن وع "57/4 يناهفصألل

 .505/؟ عمللا حرش يف عبتملا :رظنا ؟

 ؛ةثالثلا مأ نانثالا وهأ «ةلقلا أدتبم ديدحت يف ةاحنلا نيب لصاح فالخ ىلإ مهضعب راشأ دقو ءاذه "

 «نيرسفملاو مهنم نييلوصألا اميس الو «نييوغللاو ةاحنلا نيب ريبك لدج اهلوح راث «ةبعشتم ةيفالخ ةيضق كلتو

 ةلاطإلا نم ازارتحا ةحورطألا هذه يف ليلحتلاو ثحبلاب اهلوانت نود ةيشاحلا يف اهيلإ ةراشإلاب تيفتكا دقو
 ةلأسملا هذه لوح "”لوصألا سئافن' يف يفارقلا هركذ ام رظنا ؛ةمدقملا يف كلذ تنيب امك ءاهنومضم يف عيرفتلاو

 15175/85-١9178. ةلقلا دحب اهتقالعو
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 دح ّنأو ءاهاهتنم اهنأو ةلقلا دح نمض ةرشعلا ّنأب ُةُباحصأ ىري ؛لوألا بهذملاف

 يف هعبتو «هيوبيس وه بهذملا اذه سأرو «'عئاشلا يأرلا وهو ءةرشعلا قوف ام وه ةرثكلا

 ؛ليقَع نباو ءمظانلا نباو ءيضرلاو «جاّرَسلا نبا :'مهزربأ «ةاحنلا نم ددع كلذ

 5 يسلدنألا ناّيح وبأ ىريو .يدوكملاو ءناّبْصلاو ءينومشألاو «ماشه نباو «يمويفلاو

 ةادأب ريصت اهنأو ؛ةرشعلا نود ام ديفت قارغتسالل يتلا (لا) نع ةدرجم ةلقلا عمج ةغيص

 .'ةرشعلل ةنيعنم قارغتسالا

 - يلاتلاب - اهنأو «ةلقلا نمض تسيل ةرشعلا نأب هباحصأ ىري ؛يناثلا بهذملا

 حاضيإلا) يف ؛ركذ دقف «يجاّجّرلا نيمدقتملا نم كلذب نيلئاقلا زربأ نمو ءةرثكلا دح لوأ

 ١ يفاولا وحنلا و ء1517/54١ يكلاملا يفارقلا مامإلل لوصألا سئافن :رظنأ 577/4.

 ةيفاكلا حرشو ١4٠/7 وحنلا يف لوصألاو ,577/* هيوبيسل باتكلا :بيترتلا ىلع رظنا "

 ىلع دعاسملاو :211/ ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرشو ءا/54 مظانلا نبال كلام نبا ةيفلأ حرشو «4517/7 يضرلل

 ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاحو «5485 كلاسملا حضوأو :757 رينملا حابصملاو ء797*/ دئاوفلا ليهست

 حرش ةيشاحو ١55/7 ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاحو «577/7 ةيفلألا ىلع يدوكملا حرشو .5

 .178/4١لوصألا سئافنوء"27/؟لوصحملا نع فشاكلاوء,775/؟ حيضوتلا ىلع حيرصتلا

 ١170/9. ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاح :رظنا

 .177 وحنلا للع يف حاضيإلا :رظنا ؛



 نود ام وهو ءددعلا لقأ ىلع ةعقاو ةلثمألا هذه" نأ ةلقلا غيص نايب بقع (وحنلا للع يف

 يف ةلقلا عمج ّنأب ركذ ذإ 'ينيوجلا يلاعملا وبأ نيمرحلا مامإ كلذ يف هعبتو «"ةرشعلا

 . انضيأ يطويسلا كلذ ىلعو ؛ةرشعلا نود ام ىلع لدي يبرعلا ناسللا عضو

 ةرثكلا ُدَح :ايناث

 ىلع تقفتا دق تناك نإو «ةرثكلا أدتبم ديدحت يف ةاحنلا نم ةملكلا تفلتخا

 :ةاحنلل نابهذم - كلذك - انهاهف ءهل ةياهن ال ام وهو ءاهاهتنم

 ةلقلا ىهتنم ناك اّملو «ةلقلا ىهتنم دعب أدبي ةرثكلا لّوأ ّنأِب ىري ؛لوألا بهذملا

 :اًنضيأ نالوق ةرثكلا ءادتبا يف ناك ءنيلوق ىلع هيف فلتخا دق

 لوق وهو «هل ةياهن ال ام ىلإ ةرشعلاب ةرثكلا ءادتبا هباحصأ ىري ؛لوألا لوقلا

 .يطويسلاو ينيوجلاو ّيجاجزلا

 ١ هقفلا لوصأ يف ناهربلا : رظنا ١/7975.

 .60/5 عماوهلا عمه :رظنا ,

 تل



 ام ىلإ رشع دحألاب ةرثكلا ءادتبا هباحصأ ىري «نيرثكألا لوق وهو ؛يناثلا لوقلا

 .هل ةياهن ال

 دقو ؛هل ةياهن ال ام ىلإ ةئالثلاب ئدتبي ةرثكلا دح ْنأب ىري ؛يناثلا بهذملا

 امي لمعتسي ةرثكلا عمج نإ':يجافخلا لوقي.نييلوصألا و ةاحنلا يققحمل ُبهذملا اذه يِزْع

 . و ةاحنلا نم نوفقحملا هراتخا امك اهقوف ام ىلع قالطإلاب درفني امنإو«ةقيقح ةرشعلا نود

 ءاهتناو ةثالث امهنم لك ءدب ّنأ ُهريغو ؟ذغتسلا راتخاو" يرضخلا لوقي ؛' "نييلوصألا

 لاق" :؛دازو ُاّبّصلا هوحن ركذ دقو ."ءاهتنا ال اًءدب نادحتيف ةرثكلل ةياهن الو ةرشع ةلقلا

 ام در يفو ءاهوحنو ةثالثلا ىلع ةقيقح قلطُي نيعمجلا الك ّنأ يف بنطأ ْنَّممو :مساق نبا

 ."لوصحملا حرش يف ”يناهفصألا سمشلا «كلذ فلاخي

 ١ يفاولا وحنلاو ء7١1 يجافخلل صاوغلا ةرد حرش :رظنا 579/4.

 .ه 79١ ةنس يفوت «ققحم ٌيوحن ّيوغلو ؛يلوصأ ةيقف ٌمامإ؛ ينازاّتفَتلا نيدلا دعس وه ”

 .155/9 ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاح :رظنا *

 17١/4. ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاح ؛رظنا

 :ملكتم يلوصأ يعفاش ضاق ؛يناهفصألا دابع نب دومحم نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش وه ه

 .به// ةنس يفوت
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 نيذلا «نيمدقتملا نم رثكأ نيرخأتملا دنع اًجاور ىقال دق بهذملا اذه ّنأ ودبيو

 نم اددع لعلو .'ةثالثلا نم يقترت ةرثكلا ةينبأ نأ ركذ دقف ءيقوزرملا يلع وبأ مهنم

 هب اوذخأ دق 'يناهبصألا سمشلاو ينازاتفتلاك لوصألا ءاملع نم اًعمجو نيرخأتملا ةاحنلا

 نم َعباوزو تافالخ ٌريثي ديقعت وأ عرفت يأ نم اجورخ لئاسملا طيسبتو ريسيتلا يف ةبغر

 غيص دورو ةلع يف ثحبلا ءانع نم حيري هب ذخألا ذإ ؛"ةقهرملا تاضارتفالاو تاليلعتلا

 ةثالثو ءبتك ةعبسو ؛لاجر ةسمخ :وحن ؛ةرشعلاو ةثالثلا نيب ةعقاو تادودعمل ةرثكلل

 مأ «زاجملا مأ ةقيقحلا باب نم اهدورو ناك اذإ اميفو ءعامسلا هب درو امم هوحنو ءمهارد

 ءانغتسا وه لهف ًءانغتسا ناك نإو «ءانغتسالا باب نم وه مأ ءيونعملا كارتشالا باب نم

 فالتخاب نيلئاقلا هجاوت دَحَت تاطحم لكشت ةلئسألا كلتو .خلإ...يلامعتسا مأ يعض :

 .ىهتنمو أدبم ةرثكلاو ةلقلا يعمج

 ١ مومعلاو لومشلا ظافلأ :رظنا 5١.

 ,"969-09؟/54 لوصحملا نع فشاكلا :رظنا ؟

 .74/7 ةيبرعلا سوردلا عماج :رظنا "

 24م



 :يلي ام ةرثكلاو ةلقلا دح نايب يف مّدقت ام ةصالخو

 .ةرثكلا ىهتنمو ةلقلا أدتبم ديدحت ىلع ةاحنلا قافتا ه

 .ةرثكلا أدتبمو ةلقلا ىهتنم ديدحت يف مهفالتخا

 امب ءىدتبت ةرثكلاو «ةرشعلاب يهتنتو ةثالثلاب ءىدتبت ةلقلا ّنأب روهمجلا لوق «

 .هل ةياهن ال ام ىلإ ةرشعلا قوف

 ةلقلا أب - نيققحملا ىلإ يزعو - نيرخأتملا نم ددعو نيمدقتملا ضعب لوق «

 ىلإف ةرثكلا اّمأ :ةرشعلاب يهتنت ةلقلاف ؛ىهتنم نافلتخمو «ةثالثلا وهو أدبم ناقفتم ةرثكلاو

 ,هلل ةياهن الام

 ةرثكلاو ةلقلا ةينبأ - ٠

 عومجو «ةلقلل عومج :نيمسق ىلإ ةيددعلا اهتلالد بسحب عومجلا تمسقنا امل

 ءانب يف رييغت ىلع دمتعي ريسكتلا عمج ناك اّملو ءامهنيب زييمتلا نم ٌدْب ال ناك «ةرثكلل

 م
 ىلع ام ل / هنأش نم يعمجلا ًءانبلا اذه ناكو «عمجلل ءانب ىلإ درفملل ءانب نم «ةملكلا

. 



 57 ؛هسفن عمجلا ةغيص امهنيب زييمتلا يف لصيفلا يلاتلاب ناك «ةرثكلا ىلع امو ةلقلا

 .ةلاصأ ةرثكلا ىلع لدت غيصو «ةلاصأ ةلقلا ىلع لتت غيص تعضو

 دارملا ناكو ءرييغتلا يف ريسكتلا نم فعضأ ريغصتلا ناك املف': 'يرابنألا لوقي

 ظ 35 يف ريغصتلا نم ىوقأ ٌريسكتلا ناك اًملو ءةدحاو ةقيرط َمزْلَأ ءاذحاو ئنعم هب

 كلذلف ؛ةرثكلاو ةلقلا ىلع لدت ةينبأب ٌصخ ءاهيلإ يهئني ةياهن هل سيلو ءاليلقو اريثك نوكيو

 ءاهترثكو اهتلق يف ءدادعألاو ةيمكلا يف فلتخت ٌغومجلاو': '"يجاجزلا لوقيو ."هتينبأ تفلتخا

 اهريداقم فالتخال عومجلا ةينبأ تفلتخاف ؛اهتينبأو اهصاخشأ يف داحآلا تفلتخا امك

 اهسانجأو اهظافلأو اهتينبأ يف داحآلا تفلتخا امك ءاهترثكو اهتلقو ءاهسانجأو اهعاونأو

 .'عومجلا قفتت مل كلذك داحآلا قفتت مل امكو ءاهقلخو اهعاونأو

 ةقلا ةينبأ :الوأ

 .اهيف فلتخا ةينبأ و ةلقلل اهنوك ىلع قفتا ةينبأ :نامسق يهو

 ١ ةيبرعلا رارسأ :رظنا ١8".

 77١. وحنلا للع يف حاضيإلا :رظنا ؟



 اهيلع قفتملا ةينبألا .أ

 :[طيسبلا] 'مظانلا لوق يف ةعومجم هةّلعفو َةَلعْفأو َلاَعْفَأو َلْعفَأ :ةينبأ ةعبرأ يه

 ددعلا نم ىنألا فرُْي ةلعفو ةلعفأو لاَعفأيو لُعفأب

 اب اهيف هئيحب ذإ ىرخأ يف درطي الو اهنيعب نازوأ ف ع ام اهنم ةينبألا هذهو

 روصقم وهف -- ةّلغَف - اهنم عبارلا ءانبلا اّمأ .ةلعفأو لاَعْفأو لعْفُأ :لوألا ةثالثلا ةينبألا يهو

 . وبأ لاق ."اًعمج ال عمج مسا جاّرّسلا نبا هّدع دقف كلذلو ؛'درّطي الو ظفحيف عامسلا ىلع

 ٍعومج ةيئبأ انل نأل («ةفيعض ةهبش هذهو" هلوقب هيلع ٌدَر مث ."درطي ال هآر هنأ هتهبش و" :تايح

 ؛* ."درطت الو عامجإب

 ١ رئاظنلاو هابشألاو ”55/ دعاسملاو «555 رينملا حابصملا يف نّيَعم ىلإ ةبسن الب ؟/١54.

 كلام نبال ةيفاشلا ةيفاكلا حرش :رظنا ؟ ١8١5. ظفاللا ةدعو ظفاحلا ةدمع حرشو /111.

 برضلا فاشتراو :«4717/7؟ وحنلا يف لوصألا :رظنا ١/6:505-8٠.

 .51/6 عماوهلا عمه :رظنا +

 ها



 اهيف فلتخملا ةينبألا .ب

 - لَعف دع ىلإ ءاّرفلا بهذ دقف .مالعفأو َةَلعَفو ٌةَلعفو لعفو َلَعُف :ةينبأ ٌةسمخ يه

 - هّلعف دغ ىلإ هريغ بهذو .'ةلقلا ةينبأ نم - ةدّرقك- ةّلعفو « - معنك - لعفو «-ملظَك

 . حيحصلاو ."اهنم - َءاقدصأك - َءالعْفَأ دَع ىلإ ٌيراصنألا ديز وبأ بهذو ءاهنم - ةَرّرّبك

 ةجيدخ تدع دقو ءاذه ."ةرثكلل يه سمخلا غيصلا هذه نأ - ةاحنلا ةرهمج دنع -

 وه ذإ ءكلذ يف تمهو اهلعلو « 'هيوبيس دنع ةيعامسلا ةلقلا ةينبأ نم ةّلْعف ءانب يثيدحلا

 نيدلا جات نع ”يطويسلا لقنو .يتأيس امك هضقني ام هيوبيس مالك يفو ؛هب تدرفت لوق

 :[طيسبلا] ةلقلا غومج اًمظان ُهّلوق موتكم نب

 ١ برضلا فاشتراو :477/1 يضرلل ةيفاكلا حرش :رظنا ١/ »407دعاسملاو 4/9 74.

 ّنأ ركذ امنإ لوقلا اذه بحاص ّينومشألا ركذي ملو ء4/١17 ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش :رظنا ؟

 «نوليلق :يأ ."سأر ٌدَلكأ ْمُه' مهلوقك :(ةَلَعَف) ءارفلا دازو" :لاقو ءارفلا ىلإ هبسن دقف ُيضّرلا اّمأ «هلقن ناقّدلا نبا

 سأر لكأب مهعبش ةنيرق نم ةموهفم ةلقلا ذإ ءءىشب سيلو' هلوقب َيأرلا اذه دقتنا مث ."دحاو سأر مهعبشيو مهيفكي
 .4717/9 يضرلل ةيفاكلا حرش :رظنا . 'ةّلَعَف قالطإ نم ال ءدحاو

 .46"7 - 795/7 دعاسملاو ١170/7 ينومشألا حرش :رظنا *

 .515 هيوبيس باتك يف فرصلا ةينبأ :رظنا :

 .548١/؟ رئاظنلاو هابشألا :رظنا ©

 هى



 ها م4 )هم 2. 2-5 6 5: 07 2 5 1 2 .٠

 ةهررب ررُسو «ةّملغ لُجْرأو ةفغراو لامجا ةلق عمجل

 هةر تلمكت ذقو تاملسو لحن عم نيدْيّنلا ٌعّم ًءاقدصأو

 هرثك نم راثكإلا اخأ ُديِزَي دقو اقرتفُم هولاق يذلا غامج اذه

 ءارآلا صضعب ةشقانم .ج

 تدروأ يتلا رداصملا هركذت امك -ةلقلا نازوأ نم لعفو لعف ينازو ًءارفلا دع

 ةاحنلا نم ددع ضفر دقو ؛كلذ دامتعال ًءارفلا اعد ام ىلإ ةراشإ وأ ركذ نود -هيأر

 ؛(ررس ةدام) حاحّصلاو طيحملا سوماقلا يف امك ءةّرس ْعْمَج لعف نزوب - حتفف مضب - ررس ١

 نم فَقْخ هنكل ريرسل ٌعمج اضيأ ررُمو .580/* هيوبيسل باتكلا:رظنا ءرّرُسس ىلعو تارم ىلع عمجت ةرئسو
 ,751/ رينملا حابصملا ةمتاخ :رظنا .ميمت ينب ضعبل َةَعْل يهو «يناثلا حتفب - ررس ىلإ - نيتمضب - رّرُس

 لصألا ّنِإف ريرسو ديدج عمج يف ررُسو ددُج مهلوق اًمأف دربملا لوقي ؛للذو دْدُج وحن اهتاليثم يف نأشلا اذكو
 نبا لاقو .777/؟ بضتقملا :رظنا .ةمضلا عم فيعضتلا ةهاركل حتف امنإو ءرارُسو ٌدْدُج بابلاو

 نيعمج يأ "ررُئمو تار :اولاقو ءبكرو ةّبكر لثم لع ىلع سكي - ةّلئف باب نم يأ - فعاضملاو':جارسلا
 .42 ١/7 وحنلا يف لوصألا :رظنا .ةرُسل

 لبَحلا ىّمَسُي اجودزم اًقاحز هيف نأ الإ «يرعشلا نزولاب َلْخُي ال تيبلا يف (رّرُس) ةظفل تابثإو ءاذه
 :رظنا ؛طيسبلا رحب يف زئاج فاحز وهو ءنلعَتُم (نْلعفَتنُس) حبصي هبو «نينكاسلا عبارلاو يناثلا فذح :وهو
 نم نيئزو ركذ ىلع مظانلا رصتقا دقو ٠"7١. ةيفاقلاو يرعشلا عيطقتلا نفو ؛84/5 هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا

 «ةدرقك ةّلعف نزو الفغم «بيترتلا ىلع ؛لحنو ررْسمب امهل الثمم لعفو لَمَف امه ءارفلا بهذم نم ةلقلل ةثالث
 يننأل تيبلا يف ةدراولا (ررس) ةملك نع كلذ تيب امنإو .هريغ ىلإ وأ «ءارفلا ىلإ هتبسن هيدل تبثت مل هلعلو
 .ُهّنمّتق يذلا وحنلا ىلع اهطبض هيجوت تيأرف ؛:ةطوبضم ريغ رئاظنلاو هابشألل ةعوبطم خسن عبرأ يف اهّتدجو

 تذل



 نايح وبأف ءهيلع درلا مث هيلإ دنتسا ام نايب وأ هللع ةشقانم نود هوضراعو «هيأر

 وحن (لعف) الو ؛مّلظ وحن (لعف) ةلقلا عومج نم سيلو':هلوقب هضراعي -الثم - 'يسلدنألا

 ينومشألا حرش يف كلذكو. "ةرثك عومج ّنُه لب «ءارفلل افالخ ؛ةدرق وحن ةلعف الو ءردس

 .'ةيفلألا ىلع

 هذه ّدَع ءارفلا نأ ىريف - كلام نبال ليهستلا ىلع هحرش يف - "ليقع نبا اَمأ

 لاقف ءاهيلع درو ؛كلذ يف ءارفلا ةهبش ركذ مث ءاعومج ال ءعومج ًءامسأ ةثالثلا نازوألا

 سيل يأ " : ُهٌّنصَن ام (ءارفلل اًفالخ ,ةّلعفو لّعفو لعف اهنم سيلو) كلام نبا ةرابع احراش

 اهلعج يف ءاّرقلا ةهبش ّنأكو «ةدرقو ردسو ملظظ :وحن نازوألا هذه عومجلا ءامسأ نم

 عمجلا مسا عمجو «ساقني ال عمجلا عمجف «تاردسو تامّلظ :مهلوق عومجلا ءامسأ نم

 يأ .'مّلظ عمج ال ةَمْلَظ عمج هوحنو تاملظف ءفيعض وهو ءدرفملا ىلإ برقأ هنأل ؛لهسأ

 َدَع ءعمج ٌعمج اهنأب لوقلا نع دعتبي يكو «ةملظ ال ءملظ عمج تاملظ نأ ىأر ءارفلا ّنأ

 ١ نايح يبأل برضلا فاشترا :رظنا ١5/1١ 5.

 ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش :رظنا ؟ 4/١7١.

 ١9, 5/7 ليقع نبال دعاسملا :رظنا ؟

 نب



 نبا هفُعض ام اذهو ؛عمجلا مسال اعمج تراصف ءتامّلظ ىلع اهعمج مث ؛عمج ّمسا (امَلظ)

 ّنأ ليلدو' :'لاقف ءاعومج - ةدرقو ردسو ملظ وحن يأ _ اهنوك ىلع للَدُي راص مث ؛ليقع

 هذهو «نيلجنا ْمَلُظلا :وحن ,فصولاو ربخلا يف عمجلا ةلماعم لماعت اهنأ عمج ْعيص هذه

 .' باب نمف 'عةينيم فشل و "تنطابو ةرهاظ هن مكيلع غيسأو) اًمأو "نمدهنا فرع

 اهركذ يتلا ءارفلا ةهبش نأ رهظيو . "قافتابف ةرثكلل اهنوك امأو ؛”4تتقأ لسرلا اذإوإ

 هداريإب (...ءارفلا ةهبش ٌنأكو) لاق ليقع نبا ّنأل «نيقيلا ال نظلا باب نم يه ليقع نبا

 .رظو لامتحا كلذ يأ (نأكو) ظفل

 .؟"ة5 - 945/ قباسلا ردصملا ١

 ةلمجو ءربخ (نيلجنا) ةلمجو .ركذتف عومجلا ءامسأ اّمأ «ةثنؤم عومجلا َنأل «ثينأتلا يف يأ ؟

 ةَمَحُن :كلوق كلذو ايو هروح (587/6) باتكلا يف هيوبيس لوقي .تعن (نمدهنا)
 ملظلاك ثنؤم اذهو ءرئتلاو ربلاك ركذم بطرلا نأ ىرت الآ .بّطرو (ةّبطْر) ك سيلو ٌمُهتو ةَمْهَتو ءٌمختو
 يهف «ةثنؤمف مُهَتو مخت ة امأ ؛هرخآ ىلع ثينأتلا 3 ةدايزب «ةّبْطُر هدحاو ٌيعمج سنج مسا بطرف . ”فرغلاو

 .خعومج

 ا نامقل <

 ل رمزلا 3

 .١١تالسرملا ه



 دجن دق انئإف ؛لعفو لَعُف يتغيص نع ةاحنلا ضعب مالك يف درو ام اَنْعبتَت اذإو

 غيص نم امهُدَع وهو ؛هيأر اهيلع ىنب دق ءارفلا نوكي نأ لمتحي ةهبش فرط وأ اغوسم

 :كلذ نمف .ةلقلا ىلع ةلادلا -ليقع نبا لاق امك عومجلا ءامسأ ال -عومجلا

 ةثالث :اولاق امك «كلذ هابشأو بكٌرو فرغ ثالث :نولوقي دقو" :'هيوبيس لوقي .

 نأ الإ ؛ةلعف يف رثكألا ءانبك طيف اذهو .كلذ هابشأو حورُج ةثالثو «ةّبَبح ةثالثو ةدّرق

 تدرأ اذإف' :اًنضيأ لاقو .”نيئمض ةيهاركلو ءرثكأ ةّلعف ّنأل ؛ انكمت ُدشَأ ةلعف يف 'ءاتلا

 كلذو ؛رقفو رسك :نولوقيف لقألا نوديري دقو ....رسكو ٌبرقو ردس :تلق رثكألا ءانب

 ' يقتلي ام ّنأل رثكأ ةلعفلا يف ءاتلاو .نيترسكلا ةيهاركل بابلا اذه يف ءاتلا مهلامعتسا ةلقل

 .”ليلق ناترسك هلوأ يف

 امك ءرقف ثالثو ءرّسك ثالث :نولوقي :ينعيا' :'همالك اًحراش يفاريسلا هدّيأو ه

 مهمالك يف رثكأ تافرغ نأ كلذو ءفرغ ثالث نم ىوقأ رّسك ثالثو .فرغ ثالثن:اولاق

 هما محلل باتكلا :رظنا ١

 .ءاتلاو فلألاب ملاسلا عمجلا يأ "

 .١685//؟ ةيشاحلا يف «باتكلا :رظنا *“

 ه5



 هنأ ىرت الأ ؛نيتمض ءاقتلا نم لقأ ةملك يف نيترسكلا ءاقتلا ّنأل ؛«تارقفو تارسك نم

 :كلوقك .مالكلا يف ريثك لُعفو ءزلبو لطإ :مهضعب لاقو «لبإلا الإ لعف مالكلا يف سيل

 :اهتفخل تالُعف نم رثكأ مالكلا يف َْتَآلَعَف :نذإف ."ريثك كلذ هابشأو ءلطغو قنعو بْنُج

 ! ثالث برعلا تلاق ءلهسألل اًبلطو ؛مالكلا يف ةفخلل ةاعارمف .تالعف نم رثكأ تالُعْفو

 ىلإ ةلقلا ةلالد هيف يذلا ءاتلاب ملاسلا عمجلا نع اولدع مهنأكو «(فرغ ثالث)و (رسسك

 ةاعارمو .تالعف يف نيترسك يلاوتو تالُعُف يف نيتمض يلاوت نم ا!ارف ٌَسَكُملا عمجلا

 نورصتخيو نوفذحي اهلجألف ؛مهمالك يف برعلا دنع ةدوصقم ةياغ لقثلا ُكرتو ةفخلا

 ةّلع ىلع مالكلا فلكتي مل اذحأ ّنإف' :'ينج نبا لوقي .نوعسوتيو نورّدقُيو نورمضُبو

 ةباصإ ىلع ةناعتسالاو ءهيف لوقلا رمأ غامجو .لمعتسا ام لامعتساو ؛لمهأ ام لامهإ

 ”رخآ عضوم يف لوقيو "”فافختسالاو لاقثتسالاب لوقلا ةّجَحَم كموزل :هيواطمو هرورغ

 ؛هنم ىوقأ اهسفنأ يف ُهْريغ ءىشلاب قطنت دق اهنأ :ثلاثلاو: فيفختلل برعلا راثيإ نع

 . "فيفختلا اهراثيإل

 ١ صئاصخلا :رظنا ١//ال.

 .؟١/49 قباسلا ردصملا :رظنا "

 هاب



 ةلقل «ليلقلا يف رّقفو رك :نولوقيف لقألا نوديري دقو" :'جاَرُسسلا نبا لوقي »

 ."بابلا اذه يف ءاتلا مهلامعتسا

 ردس ريثكلاو ءتاردس لاق تافرغ لاق نمو": 'يسرافلا يلع وبأ لوقيو »

 . ."نيترسكلا يلاوتل ةهارك ءاتلاو فلألا مهلامعتسا ددعلا لقأل كلذ نولمعتسي دقو .برقو

 رسكي هنإف ةلعف اّمأو' :لوقيف ؛هنايب يف عسوتيو «هيوبيس مالك ّيضرلا ُدضعيو

 ريغ ركذو ءىشرو ىحلو ءدتقو رّسكك ؛ هريغ يف وأ ناك "”حيحصلا يف ؛لعف ىلع

 . ءاتلاو فلألاب عمجلا" :هيوبيس لاق ءدوجأ امهيف رسكلاو «(ىَلُخ) و (ىَحلِ) ك ًالَعُف هيوبيس

 دلل اذه عمجي اميف ءافلل نيعلا عابتإ َّنأل ؛'هريغ يف وأ ناك حيحصلا يف ةلعف يف ليلق

 «ريثك بنطو قنع وحن ذإ ؛تاوطخك تالُعف فالخب ءزيزع ءانب ليإك لعفو «سايقلا وه

 ىوقأ رسك ثالثف ءاهيف لف لامعتسا نم نسحأو رثكأ ةلقلا يف ( لف لامعتسا ناك اذهلف

 الو' :هيوبيس لاق .اضيأ فرغ ثالث زاوج عم تافرغ ثالث ىلوألا لب ءفرغ ثالث نم

 ١ وحنلا يف لوصألا :رظنا 4541/7

 * ةلمكتلا باتك :رظنا 4148.

 .ءايلاب وأ واولاب ماللا لتعم وأ ؛ماللا حيحص :يأ "٠

 هم



 تلق ولف «عابتإلا عم ينعي ,"يئاي وأ ناك اًيواو صقانلا يف ءاتلاو فلألاب نوعمجي نوداكي

 ّنأ تفرع دقو ؛ةرثكلاو ةلقلا يف لعفب اوؤزتجاف «ءاي واولا تبلقنال تاوشر ةّوشر يف

 ىلَعَف - ءافلا مضب - ةّلعف اًمأو' لوقي ّمث ... "لتعملا يف فيكف ءليلق حيحصلا يف رسكلا

 . "ليلق وهو ,فرغ ثالث وحن اًضيأ ليلقلا يف لمعتسي دقو ءاّبلاغ لع

 يف لعف اهبابف - رسكلاب - ةلعف اّمأو' : "يموُيفلا لوقي ءرينملا حابصملا يفو «

 ءاتلا ةّلقل ليلقلا يف لعف طعتسا دقو «ليلقلا يف ءاتلاب ”تالّعفو ءىزجو ردس وحن ريثكلا

 .”بابلا اذه يف

 :يلي ام ىلع مهقافتا ةلئسملا هذه يف ةاحنلا مالك نم انل نيبتي

 يلاوت لقث نم !رارف - ءافلل نيعلا عابتاب - تالعفو تالْعف لامعتسا ةلق »

 .نيترسك يلاوتو ؛نيتمض

 أ د اذ ةيفاشلل يضرلا حرش :رظنا ١

 ا رينملا حابصملا ةمتاخ :رظنا ؟

 .ةفخلل اهنيكستو اهحتفو ءءافلل اًعابَتإ نيعلا رسكب ١

 ناحا



 .ةرثكلا يف لعفو لعف يتغيص لامعتسا

 .رسك ثالثو ءفرغ ثالث :وحن «ةلقلا يف امهلامعتسا دورو

 :تقاخفو كالحف وس مع زف ناب لابن اذه ليلع

 .ةلئسملا هذه يف يزاجملا عسوتلا وأ ةباينلا ةيضق ىلإ ةراشإلا مدع

 بهذم ناك اّملو .مالكلا يف ةلوهسلاو ةفخلل ّيعسو ؛يتوص ّيظفل نذإ رمألاف

 اددحم هنم احيرص اّنصن انلصي ملو «'ةاحنلا ضعب نع لقن دق - هيلإ بوسنملا - ءاّرفلا

 :انماَّمأ حرطت ةدع تالؤاست نإف ءاهل هرايتخا ةلعو ؛ةرثكلا نازوأو ةلقلا نازوأل

 ؟عومج ءامسأ مأ اعومج ةّلعفو لعفو لف غيص ءارفلا دع له ه

 ةكرتشم اهّدع هنأ مأ «ةلقلل اهنأب لوقلا قلطأ لهف ءاعومج اهّدَع دق ناك نإو »

 ؟ةرثكلاو ةلقلا نيب

 ناك ام عمج ةلاح يف طقف مأ ؛لاوحألا لك يف كلذ لهف «ةلقلل اهذع ناك نإو

 ؟ةصاخ ةّلعفو ةلغف ىلع

 يأرل ًاركذ هيف دجأ ملف (3[. 1ع18ط618) ل "نآرقلا يناعم' ءارفلا باتك ةسرهف يف تثحب دقو ١
 .ةاحنلا هيلإ هبسن ام ىلع ُهَل يتشقانم يق تدمتعا دقف كلذل ؛اذه ءارفلا
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 درت اهنأ - اديدحت ةصاخلا ةلاحلا هذه ينعي ناك نإ - كلذب هدارم ناك لهو «»

 ؟ةيلامعتسالا ةباينلا باب نم مأ ءاعضو اهيف ةلقلل

 ءارفلا بهذم ىلع عطاق صن دوجو مادعنا عم ةيعطق ريغ اهتاباجإ ىقبت تالؤاستلا هذهف

 . كلذك اندعبتساو ءاّرقلا بهذم يف ليقع نبا يأر اندعبتسا اذإ اننكلو .غيصلا هذه يف

 :نالامتحا انيدل ىقبي هنإف 'ةيعضولا وأ ةيلامعتسالا ةباينلا دارأ هنأ لامتحا

 لك يف ةلقلل ثالثلا غيصلا هذه َنأب لوقلا قالطإ دصق ءارفلا نوكي نأ اَمِإ

 .ةلقلل ةصصخم ةلعفأو ةّلعفو لاعفأو لعفأ غيصك اهنأ يأ ؛لاوحألا

 يتأت اهنكلو «ةّلعفو ةّلعف عمج ةلاح ؛ةصاخ ةلاح يف ةلقلل اهنأ دارأ نوكي نأ اّمِإو

 ةلقلل يتأت اهنكلو .ةرثكلل اهنأ لصألاف «ةرثكلاو ةلقلا نيب ةكرتشم يه يأ «ةرثكلل اًضيأ

 .ةباينلا ةلئسم ريغ يف ءانايحأ

 لَعُف يتغيص عم اهل هيوبيس ركذ مغرب ؛ةلقلا ةينبأ نم (ًالوُعُف) هدَع هنع لقنُي مل هنأ ظحالن نحنف ١
 ' لامتحا فرصُي امم (حوُرُج ةثالثو ةدرق ةثالث :اولاق امك «.... بكرو فرغ ثالث :نولوقي دقو) هلوق يف ةلعفو

 لغفو لَعُف غيص ىلع رصتقي ال رمألا ٌنإف ؛ةيعضولا وأ ةيلامعتسالا «ةباينلا دارأ ول هنأل «ةباينلا دارأ هنوك

 لوُعُف ةغيص اهنمو ءالامعتسا وأ اعضو ةلقلا نع بونت دق اهنإ ذإ «ةرثكلا ةينبأ رئاس ىلإ هادعتي لب «ةلعفو
 .ةباينلا زاوجب نولئاق مهلك مهنأل «ةاحنلا نم هيلع در نم هيلع ُدَر امل ءكلذك ناك ولو .حورجك
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 لامثحالا هدارم ناك نإف ؛هنع لقنلا تبث نإ «ءارفلا بهذم نوكي نأ زئاج نيلامتحالا الكو

 هابشأو بكر ثالثو فرغ ثالث مهلوق نم برعلا نع َعمُس ام هيف هتهبش لعلف لوألا

 نم رثكأ تدرو اهنأ الإ ءاهتلق ىلع يهو .كلذ هابشأو ةّبَبح ةثالثو ةدّرق ةثالثو ءكلذ

 .ةاحنلا نم هالت نمو «؛هيوبيس ليثمت نم رهظي امك ؛:حورج ةثالث وحن دورو

 ولو .ءبرعلا نم عمس ام ىلع مهدعاوق ةغايص يف نودمتعي اوناك نوّيفوكلاو

 مهقيقحتو مهصيحمت يف نييرصبلا جهنم فالخب «ةدعاقلا هيلع نونبيو ءاردان وأ اليلق ناك

 «ةلقلل غيصلا هذه دمتعا دق ءارفلا نوكي نأ نم برغتسي الف :كلذل .'برعلا نم عومسملل

 .ةرثكلل اهنوك ىلع اهايإ اًحجرم

 مالك رهاظ وه ذإ ؛ءارفلا بهذم نوكي نأب يوق ةجو يناثلا لامتحاللو ءاذه

 فيفخلا ىلإ ليقثلا نم ٌرارفلا كلذ ىلإ مهيعادو ءيضرلاو يسرافلاو جارسلا نباو هيوبيس

 ةكرح عابتإ هيف يذلا ءاتلاب ححصملا عمجلا برعلا لامعتسا ةلق ىلإ ةفاضإ «ةلوهسلل اًبلط

 دورو ةرثك نأ كلذ ىلع لديو .(تالعف) نزو يف ةروسكملا وأ ةمومضملا ءافلل نيعلا

 رسكب - لّعف لامعتسا ةوق اهلباقي - اهرسكب - تالعف دورو ةلقو - نيعلا مضب- تالُعف

 ١ يطويسلل حارتقالا :رظنا  707-7١١يفوكلا وحنلا يف ةساردو 57 ١45-1.
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 ىلإ تالُعُف نم رارفلا نم رثكأ لعف ىلإ تالعف نم رارفلاف ؛حتفف مضب لعف ىلع - حتفف

 غوسي ال هنكلو «ةلقلل نينزو العفو االَعف ءارفلا دع غوسي دق ةاحنلا نم ليلعتلا اذهو .لعُف

 .بابلا اذه نم تسيل يه ذإ ؛ةلقلل انزو ةّلعف هّدع

 هذه ّنأب لوقلا قالطإ دصق ءارفلا ّنأ وهو ؛لوألا لامتحالا حجرتي دق انه نمف

 ول ْذِإ ؛هومهف ام اذه لعلو .ةاحنلا ةيقب هضراع اذهلو لصألا يف ةلقلل يه ثالثلا غيصلا

 افلاخم هولعج امل هلغفو هلعف عمج يف هوحن احن نمو هيوبيس ةعباتم دصق هنم اومهف

 .هيلع اوُدّر املو «ةاحنلل

 يثيدحلا ةجيدخ.د يأر .11

 يف فرصلا ةينبأ) اهباتك يف تلاق :هيوبيس دنع ةلقلل ةغيص طف نأب اهلوق

 «(لغف) يف :هيوبيس لاق :ةلغف': 'ةيعامسلا ةلقلا عمج نازوأ ركذ دنع (هيوبيس باتك

 نع اهب اونغتسا ةَّلِجَر ةثالث :مهلوق كلذو ءهدحاو هيلع رّسكُي مل ءانب ىلع هتلثمأ اولعجو

 لاَعفأو لْعفأ ءاهيلع قفتملا ةعبرألا ةلقلا ةينبأل اهركذ دعب ءانبلا اذه تركذ دقو ." لاجرأ

 ١ هيوبيس باتك يف فرصلا ةينبأ :رظنا 0

 اذ



 نم اهنكلو «ةلقلا غيص نم هيوبيس دنع (ةّلْعَف) ةغيص ّنأ ىرت كلذب يهف .ةّلعفأو ةلعفو

 .درطت الو ساقنت الف ةيعامسلا غيصلا

 نم ةاحنلا ضعب مالك يف درو ام لوقلا اذه ىلإ اهعفد امم لعل :كلذ يف اهتبش

 :كلذ نمف .ددعلا ىندأل ءاج عمج اهنأو .لجَرل اعمج ةّلِجَر دع

 . حيرصت اذهف ”ةلِجَر ددعلا ىند يف مهلوقل لاجرأ اولوقي ملو“ :'دربملا لوق »

 .ةلقلل يأ ءددعلا ىندأل تءاج ةّلجر ّنأب دربملا نم

 ةثالثو لجر :اولاق ؛هيلع (لْعَفِ) اوعمج :ةلغَف :ثلاثلا""جارسلا نبا لوق اذكو «

 نبا لاق" :"حابصملا يف لاقف يمويفلا هنع همهف ام اذهو."لاجرأ نع اهب اونغتسا ةَلجَر

 ."لاجرأ نع ءانغتسا ؛ةلقلا يف ةلجَر ىلع لجَر عمُج :جارسلا

 اونغتساو «ةّلِجَر لاجرلا نم ٍليلقلا ددعلا يف اولاقو": 'يسرافلا يلع يبأ لوق ه

 .”لاجرأ نع هب

 .501/7؟ بضتقملا :رظنا ١

 .١45/؟ وحنلا يف لوصألا :رظنا '"

 ,(لجر) ةدام رينملا حابصملا :رظنا "٠"
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 :يلي امب مهرارقإ نيبتي نيقباسلا ةاحنلا تارابع نم مدقت امم

 .ةّلجر ىلع عمجي الجر نأ ٠

 .ليلقلا ددعلا ديفي عمجلا اذه نأو »

 هلك كلذ لعلو.لاجرأ وهو لمعتسي مل امع هب ىنغتسم «لمعتسم عمج هنأو ٠

 اديفم ءلُعفل ايعامس اعمج (ةلعف) دمتعا هيوبيس ّنأب مهفلا ىلع يثيدحلا.د لمح امم ناك

 بهاذم الوأ نيبأس ءيثيدحلا.د يأر ةشقانمل : هيلع ضارتعالاو ءاهيأر ةشقانم

 مه امل اهتقرافم وأ اهتبراقم ىدم رهظي كلذبف ءةَلِجَر ىلع لجَر عمج ةلئسم يف ةاحنلا

 .ريسكتلا عومج ةينبأل اهيلع قفتملاو ةررقملا ةيفرصلا دعاوقلا هّلَب ؛هيلع

 هذه حاتفم يه ذإ ءلُجَر ةملك يناعم يف نويوغللا هركذ ام ضرعأ كلذ لبقو

 .ةشقانملا

 :رظنا .بجاحلا نبا ةيفاش ىلع -راك ةرقن ب فورعملا- ينيسحلا نيدلا لامج حرش :رظنا ١

 .85/7؟ ةيفاشلا ةعومجم



 اذه :لوقت ىنعم يفو .فورعم :لجرلا' :'ثيللا نع ًالقان يرهزألا لاق »

 ىنعملا اذه يفو ؛لجار يأ ءلجَر اذه :لوقتو ؛مالغلا قوف :يأ ؛لجر اذهو ءلماك لج

 ."ةلجار يأ ةَلْجَو يه :ةأرملل

 ."سرافلا فالخ وهو «لجارلا ىلع لجرلا قلطُيو' :'يمويفلا لاقو »

 لجارلاو ,....(فورعم) :هئوكسو ميجلا مضب لجرلاو' :"يدابآزوريفلا لاقو «

 مل اذإ :نالجرو لجرو ليجرو ءلجرو ءكّجَرو لجار وهف «حرفك «لجرو ؛....لماكلاو

 ."هبكري رهظ هل نكي

 لْجَر يتأت دقو ....«لجار يأ لجر اذه :لوقتو' :*(برعلا ناسل) يفو ٠

 :ردب نب ناقربزلا لاق ءلجار ىنعمب

 عفدنُم وهو يشمي لخنلا زواج نإ ًآلُمَر اًيفاح اجَح هلل تييلآ

 .(لجر) ةدام :ةغللا بيذهت :رظنا ١

 .(لجر) ةدام :رينملا حابصملا :رظنا ؟

 .(لجر) ةدام :طيحملا سوملأقلا :رظنا 7

 .(لجر) ةدام :برعلا ناسل :رظنا
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 ٠٠ الجار يأ الُجَر ايفاح ٌنالف انعاج :برعلا لوقي امك ”.

 لجَر اذهو ءلجار يأ لْجَر اذه :لاقيو' :'سورعلا جات يف ُيديبزلا لوقيو ١(

 ."نيعلا يف امك ءلماك يأ

 ؛ىشنألا دض - ركذلا :ناعم ةثالث لوح رودت لُجَر ةملك ّنأ قبس امم انل نيبتي

 .نايساسألا امه نالّوألا ناينعملاف ءاَحْدَم ءلماكلاو ءسرافلا فالخ لجاّرلاو

 نم اهل ام مهنع بغي مل (لجر) ةملك عمج يف اوثحب امدنع نويوغللاو ةاحنلاو

 ىلع تعمج ركذلا ىنعم اهنم ديرأ نإف .اهنم دارملا ىنعملا بسحب اهعمج اوهّجوف ؛ناعم

 .ةلجر اهنم ءغيص ةدع ىلع تعمج لجارلا ىنعم اهنم ديرأ نإو .لاجر

 ىنعملا بسحب كلذو «رماوأ ىلعو ءرومأ ىلع عمجت اهنإف ءرْمُأ ةملك كلذ ريظن

 وأ ءيشلا اهب ديرأ نإو ءرماوأ ىلع ُعَمِجت اهنإف يهنلا ُدض رمألاب ديرأ نإف .اهنم دارملا

 .(لجر) ةدام :سورعلا جات :رظنا ١

 .”8-:5 8 ينييالغلل بدألاو ةغللا يف تارظنو .(رمأ) ةدام رينملا حابصملا :رظنا ؟
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 :ةيلاتلا طاقنلاب ناصخلتيف ءضارتعالاو ةشقانملا امأ

 ماقم ماق عمج ّمسا اهّدع مهرثكأف :لاوقأ ةدع ىلع (ةلِجَر)يف ةاحنلا فلتخا «

 ."ةلجر ةثالث' عمُس هنأل ؛ليلقلا ددعلا ىلع لدت يهف :(')اليصأ اًعمج ال «ةلقلا عمج

 :ءارآ ةدع ىلع ءالؤهو ءاعمج اهّذع مهضعبو

 . 'لجار ٌعمج اهنأ ىري نم مهنمف -

 :ماسقأ ةثالث ءالؤهو «لجر عمج اهنأ ىري نم مهنمو -

 .' يمويفلاك «ىثنألا فالح «ركذلا يعمي لجر عمج اهنأ ىري مسََف

 .”لجارلا يعم. لجر عمج اهنأ ىري مسقو

 نباو روفصع نباوقيفاشلا حاررش ضعبو يضرلاو بجاحلا نباو يسرافلاو دربملاو هيوبيس :وحن ١
 "سانلا نم ةعامج :ُةّنِجٌرلاو' :هلوقب - (لجر) ةدام - (لمجملا) يف سراف نبا كلذك نييوغللا نم مهقفاوو .كلام
 عمجلا مسا كلذكو :يمويفلا لوقي .ليلقلا ددعلا ىلع الاد عمجلا مسا ُدَعُيو اذه .عمج مسا اهنوك ىلإ كلذب !ريشم
 .755 رينملا حابصملا ةمتاخ :رظنا .يعمجلا سنجلا مسا هلثم دعو ."ةلقلا عومج نم طهرو موق :وحن

 .ينابيشلا هلعلو ,ورمع يبأ نع - لجر ةدام - (بيذهتلا) يف يرهزألا لوق وهو ؟

 :رظنا ؛امهريغو «يمويفلا مالك رهاظو ءجارسلا نبا لوق وهو «عّمجلل ةذاش ةغيص ةّلعف دَعِب "

 .(لجر) ةدام حابصملا

 ءزاّبخلا نبا نع ةيفاشلا حرش يف يدربراجلا هلقنو ءيديبزلا ىضترمو «يدابأزوريفلا مهنمو

 ١5٠-١11. ةيفاشلا ىلع يدربراجلا حرش ىلع ةعامج نبا ةيشاح :رظنا .هيلع هتيشاح يف ةعامج نبا هعباتو
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 . ناسرفلا فالخخ يه و «ةلاّخجّرلا نيعمب ٍلُجَر عمج اهنأب ىري مسقو

 .ركذلا ىنعمب لُجَرلو ءلجارل ٌعمج اهسنأ ىري نم ةاحنلا نمو -

 ةلجر نأ - برعلا ناسل يف امك - '(بلعث) سابعلا وبأ ىريو -

 ثيح نم - ٌعْمَج وه يذلا - ةلعف نزوب - ةلجر عمجلا مسأ نع ةففخم ةغيص

 - هعمج يف ديز وبأ ىكح دقو" :'"روظنم نبا لاق.ركذلا ىنعمب لجرل - ىنعملا

 نم تسيل َةّلعف نأل عمج مسا اًضيأ وهو ؛ةلجر - ركذلا ىنعمب لجَر عمج يف يأ

 ."عومجلا ةينبأ

 :يلاتلا ططخملا يف ةفلاسلا لاوقألا صخلتتو

 ١ ةيفاشلا ةعومجم :رظنا ؛ةيفاشلا ىلع هحرش يف راك ةرقن يأرلا اذه دروأ 45/57.

 روظنم نبا نأ لمتحيف .سابعلا يبأ ىلإ امنإو ؛حيرصتلاب (بلعث) ىلإ (ناسللا) يف وزعلا دري مل ؟
 (بضتقملا) ىلع هتيشاح يف ةميضع دمحم هافن دق لوألاو (اًيلعث) دارأ هنأ لمتحيو ء(دربملا) دارأ )؟/١1؟(.

 .افنآ ُهَتبنَأ ام وهو بلعث وهو يناثلا لامتحالا حيجرتلا ىلع - يقبف

 .(لجر) ةدام برعلا ناسل :رظنا “
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 لجار
 رك ىدعمب لاو عمج ار لجو .ول ل ١ امإ

 ةلاجرم لجر وأ

 لجاَر
 لجار 58

 - م ىنعمب لجر وأ :ل عمج مسا.” :امإ و

 لجر وأ

 مسا ةلُجَر ّنأب نيلئاقلا ةاحنلا ىلإ انرظن اذإو .ةاحنلا نيب اهيف فلتخم نذإ ةلئسملاف

 اهتلاق دق (ةلجّر ةثالث) نأ لوقي ذإ وهف ؛مهسأر ىلع ةّسفن هيوبيس نأ دجن اننإف « عمج

 طقرلاو رقنلا كلذكو' 'اتضيأ لاق دق هنإف ؛لاجرأ ةثالث نع اهب تنغتساو ؛برعلا

 نإو ؛ةّوْسنلا ةلزنمب امه ةّبحُنصلاو ّلِجَرلا كلذكو .ددعلا ىندأ ّنهِب ّينُع نإو ةونسنلاو

 هيوبيس نم حيرصت اذهف ."دحاولا هيلع ُرّسكُي امم اسيل امهنأل ءددعلا ىندأل ٌةّلِجررلا تناك

 هنأ وه هيوبيس دارم َنإف اذلو ؛«طهرو موقو ةوسنو «ةبحصك ؛عمج مسا ةلجر َدَع ىلع

 اقفاوم ّيضرلا لاق دقف اذلو ةلقلا يف (لاَجرَأ) ةغيص نع (ةلجر) عمجلا مساب ينغتسا

 ؛(ةلجر ةسمخ) :تلاق برعلا نأ (؟"5/١١1؟) كلام نبال ليهستلا حرش يفو ؛435/7” باتكلا :رظنا ١

 برقملا :كلذك :رظنا؛577-277 * ظفاحلا ةدمع "يف اذه وحن ركذو ؛عومجلا ءامسأ نم كلام نبا اهدع دقو

 .85"7 روفصع نبال



 يف ٌعمج وه عمجلا ٌمساو ."(لاجر) ماقم مئاق عمج مسا وهو (ةلجر ةثالث) اولاقو' : 'هيوبيس

 يف يسرافلا يلع يبأو ءبضتقملا يف دّربملا مالك هجون نأ عيطتسن اذه ىلعو ."ىنعملا

 ىلع - ركذلا ىنعمب لجَر يأ - ُرّسكي ملو) :هيوبيس لاق' :”روظنم نبا لاق .حاضيإلا

 َقَلِجَر ةثالث :اولاقو) :هيوبيس لاق ؛لاَجرأ اولوقي مل مهنأ ينعي (ددعلا ىندأ ةينبأ نم ءانب

 .هيوبيس دنع ةلق ءانب (ةّلعَفِ) نأ ىوعد طاقسإب فاك هدحو اذهو ."(لاجرأ نم ًاَلَدَب هولعج

 ؛(ًةَّلِجر) صوصخب نوّيوغللا و ةاحنلا هركذ ام مظعم تصقتسا يثيدحلا ةجيدخ تناك ولو

 و مهئارآ ُبّعشت اهرظن تفلل ؛قدأ ةرظنب و رثكأ ةيلومشب تْنَحَبف ءاهيف مهبهاذم فالتخا و

 ةلق ةغيص ةّلجَر دع يف تعرست امل و ءقمعأ و لضفأ لكشب ةلئسملا تثحبل و ؛مهبهاذم

 ١ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا 56/9.

 قباسلا ردصملا :رظنا" 777/7.

 .(لجر) ةدام :برعلا ناسل :رظنا "

 الآ



 مسحي كلذ يف هل ةاحنلا بلاغ ٌعابتاو «ةعبرأ ةلقلا ةينبأ نإ هيوبيس لوق »

 :هب ةصتخم يه ةينبأ ددعلا ىندأل نأ ملعاو' :'لئاقلا وهف «هيوبيس دنع اميس الو ءةلئسملا

 لامجأ وحن ناَعفأو ءبُعكأو بلكأ وحن َلُعُفَأ ددعلا ىندأ ةينبأف ..... لصألا يف هل يهو

 ةعبرأ كلتف «...٠ ةيئصو ةملغ وحن ةّشف و «ةّبرغأو ةّبصنأو ةّبرجأ وحن ةلعفأو «لادغأو

 ثيل تا افتحي ت2 ةلئفو ."لقألا ةكرش نإو ءرثكألل لصألا يف وهف اذه الخ امف «ةينبأ

 يلاتلابو «ةلقلل هدنع اهنأ ءاعدا طقسي كلذك اذهف ؛هيوبيس دنع ةعبرألا ةلقلا ةينبأ نمض

 هيوبيس مالك اهطقسيو «ليلدلا اهزوعي ذإ ءةحصلا نع ةديعب ىوعد وه هيلإ كلذ ةبسنف

 .يسرافلاو دّربملا دنع نأشلا اذكو .هسفن

 نبا هب درفنا لوق وه لْجَرل اعمج ةّلجر ْدَعِب لوقلا نأ ةاحنلا ضعب ركذ »

 هازعو ءمكل اًعمج ةأمكك «لجرل ذاش وأ ردان عمج ةلجر نأ مهضعب ركذو .'جارسلا

 ١ باتكلا :رظنا *//+55.

 اًعمج ال عمجلل اًمسا (ةّلعف) نزو دع دق وهف ءجارسلا نبال برغتسم يأر هنكلو ؛هركذ مدقت دقو

 يتلا (ةّلعف) نم ادورو رثكأ اهنأ عم ءدرطت الو ةظوفحم ةعومسم اهنأ ةهبشب - ةاحنلا عامجإ كلذب افلاخم - ةلقلل

 .ةلقلل اعمج ال عمج مسا اهدعي نأ ىلوألا باب نم ناكف «بيذهتلاو ناسللا يف امك ءطقف ةّلجَر و ةأمك اهنم عمس

 فب



 يبأ ىلإ يزعو «لجارل ٌردان عمج اهنأ نورخآ ركذو .'يزارلا مثيهلا يبأ ىلإ ُيرهزألا

 «هيوبيس ىلإ لاوقألا هذه نم اّيأ نييوغللا وأ ةاحنلا نم يأ زعي مل نكلو ."ينابيشلا ورمع

 .لجرل عمج مسا ةلجر َدَع هنأ يوقي امم

 000 دز

 ءهديؤي ام هل دجأ مل ٌمعز وه هيوبيس ىلإ كلذ ةبسنو «ةلقلا ةديفم «ةيعامس «عمجلل ةغيص

 .عنقم حضاو ليلد ىلإ ارقتفم ايأر هنوك نع دعي ملف

 .(لجر) ةدام :برعلا ناسلو ؛(لجر) ةدام :ةغللا بيذهت :رظنا ١

 رداصملا نم اهاوس يف هيلع رثعي هقالخ لاخإ الو ءعجارمو رداصم نم يدي نيب عقو اميف اذه ”
 يديبزلاو يمرجلاو ينزاملاو شفخألاو دربملا :وحن ىلع هؤارآو هبهذمو هيوبيس باتك ىفخي ال ذإ «ةدمتعملا

 نباو يرهوجلاو ينج نباو يسرافلاو يرهزألاو روفصع نباو يفاريسلاو ملعألاو ءيجاّجزلاو جاجّزلاو

 يطويسلاو ماشه نباو روظنم نباو يمويفلاو ليقع نباو نايح يبأو كلام نباو يضرلاو شيعي نباو بجاحلا

 .هيلإ راشأ وأ هركذل مهدحأ هنع همهف وأ هيوبيس نع كلذ تبث ولف الإو ؛نييوغللاو ةاحنلا نم مهريغو يديبزلاو

 .ةلئسملا هذه يف طق لصحي ملام اذهو ؛مهنم هفلاخي نم هفلاخو مهنم هقفاوي نم هقفاولو

 فري



 ةرثكلا ةينبأ :اًينث

 اهددع .أ

 اهنإف ةيفيرصتلا اهنازوأ يف ليصفتلا ىلعو «'ءانب نيعبرألا زهانت ةريثك يه

 0 هباتك يف هيوبيس اهنم دروأ دقو .درطم سيقمو ردان ذاش نيب ام ءءانب نيعستلا زهانت

 هذه ضعبو ."'عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع اهنم نورشعو ةسمخ «'ءانب نيعبرأو نينثا

 ةغيصك ؛عمج مسا اهدع رخآلا صضعبلاو ءاعمج اهَّدذع ةاحنلا صضعبف ءاهيف فلتخا دق غيصلا

 ١ ةحلملل هحرش :رظنا .بارعإلا ةحلمل هحرش يف يريرحلا كلذ ركذ ٠7٠١,

 ه,895-؟94 هيوبيس باتك يف فرصلا ةينبأ :رظنا ؟ 798-51

 مهاردك نكاس اهطسوأ فرحأ ةثالث وأ ؛ءنافرح هريسكت فلأ دعب ناك عمج لك وه :عومجلا ىهتنم

 هلوأ'" ناك ام وه" :لاقف عنام عماج دحب ينومشألا هدح دقو4ا/7 ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش :رظنا .ريناندو

 اهطسوأ ةثالث وأ ءاهدعب نيفرح لوأ ىلع ردقم وأ ظوفلم ضراع ٌريغ ٌرسك اهيلي ءضوع ريغ افلأ هثلاثو احوتفم
 لك وه" :يريرحلا لاقو ."24/7 ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش :رظنا ."لاصفنالا هدعب امبو هب يونم ريغ نكاس
 و ؛...ءاو ريئاندو مهاردو باود :وحن كلذو !دعاصف ناففخم نافرح وأ «ددشم فرح اهدعب فلأ هثلاث عمج

 .755 يريرحلل ةحلملا حرش :رظنا ."ةفرايص
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 ةثلاث ال نيتدرفمل الإ اعمج ْعَمْسَش ملف ؛عمجلل ةذاش ةغيص ةاحنلا نم ٌعمج اهدع ذإ «(ىلتف)

 ."عمج مسا جاّرّتملا نبا دنع اهنكلو ؛'ٌنابرظو لَجَح :امهو - روهشملا ىلع - امهل

 اهنازوأو اهعاونأ .ب

 نكي مل ام :نيعون ىلإ اهميسقت انئكمي هنإف عومجلا هذه نازوأ ىلإ رظنلابو

 .عومجلا ىهتنمل ناك ام و ءعومجلا ىهتنمل

 :يهو ةغيص نوثالثو نامث اهرهشأو :عومجلا ىهتنمل اهنم نكي مل ام :ًالوأ

 برق :لعف -4 ةلوحف :ةّلوُعُف -" ظ نوح« لوكف بال فتك لف تأ

 عكر :لّعف -/ شا لتفدإل ةراجح :ةلاَعف -5 لاجر :لاعف -ه

 دْبَع :لْعَف - دعم :لعفل١١ فرغ :لعف ٠ لاهج :لاّعُف -5

 ةقسف :ةلعف -5 مدخ: لعف -6 ديبع:ليعف ١- 4 راؤظ :لاَعف ١

 لاقو 071٠. ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش :رظنا .يسرافلا يلع وبأ كلذ ىلع صن نمم ١
 /؟) ةيفاشلل هحرش يف ٌيضرلا لاقو ٠١. 4/1 عماوهلا عمه :رظنا ."عمج ال لّجَحلا يف ةغل ىلجح 'يعمصألا

 ىلع َرسكُم مهمالك يف تأي ملو ءلجَح عمج يف ىلجحك اضيأ ؛ىبرظ نابرظ عمج يف اولاق مهنأ ٌملعاو" :(
 ."امهريغ نزولا اذه

 ١ عماوهلا عمه :رظنا 5/5 ٠١.



 ةاضق :ةّلعف -اطاب/

 ىلجح :ىّلعف 1١

 نافغر :نالغف -

 ءاّدبع :ءالعف -4

 ةدبعم :ةّلَعْفَم -

 ىمُهب :ىَلَعُف ةض

 ةلجر :ةلعف -14 ةدّرق :ةلعف -

 ىلاجٌر :ىَلاَعف -15  ىتبع :ىَّلعف ١

 ءامظع :ءالغفال# < .ناجرم نالثقساا#

 لثوُح :للعف ١"- ةفاّيس :ةلاعف -7 .

 ةلاَمَج :ةلاَعف -"ه ءافرط :ءالغف -*؛

 .ءاخويشم :ءالوعفم -4

 ىلتق :ىّلعف ا

 نادرص :نالعف -خج

 ءاقدصأ :ءالعفأ -

 لجارَم :لعفُم -

 ةبحلص :ةّلعف -"5

 و «ةرثك عومج اهّدع ةاحنلا ضعبف ؛ءغيصلا هذه ضعب يف فلتخا دقو اذه

 لعفَم و ءالوعفم و ةّلعف و لْعف و ةلعفم :ك عومج ءامسأ اهّدَع مهضعب

 ىدحإ وحن غلبت ذإ -ليصفتلا ىلع -رثكألا يهو عومجلا ىهتنمل ناك ام :ايناث

 ةلمجلا ىلع يهو .عومسم ريغ ناك نإو سيقم اهنمو ءردان عومسم اهنم ؛ةغيص نيعبسو

 «ىلاعف :امه نيتغيص ادع ام «ةّلعاقمو ؛ليعافمو ؛لعافم :ةيلاتلا ثالثلا غيصلل ةنزاوم

 .فيرشلا لجرلا وهو ثاّلَّملا عمج يف ةّثوالم و ثيوالَم و ثوالَم :وحن كلذو «ىلاعفو

 ؛(ليعافم) تانزاوم اذكو ؛ةغيص نيرشع و ثالث وحن غلبت (لعافَم) تانزاوُمف

 بهذم يف اميس الو «سايقلل ةلباق اهنأ الإ ءاهعيمج يف عمست مل نإو :(ةلعافم) تانزاومو
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 نكمي - اسايق - اهنأ الإ ءءادتبا (ليعافم) ةنزاوم ىلع ءاج ام غيصلا نمو .'نييفوكلا

 لصفلل اضيأ دازت اهنأ امككلذك مهبهذم ىلع - ءايلا فذحب - (لعافم) ةنزاوم اهلعج

 ريسيتو ٌعَسِتُم كلذ يفو ءديدامر و دذمر وءديدارق و ددرق :وحن نيلثامتملا نيفرحلا نيب

 و امإ عومجلا نم عونلا اذه ةياهن يف دازت اهنإف ءاتلا امأو .يبرعلا لمعتسملا ىلع

 بوسنملا درفملا نم تفذح يتلا بسنلا ءاي نع ضيوعتلل اموزل اهتدايزف .ازاوج امإو

 عمج يف ةبراغملاو ةرعاشألاك «ناعمتجي ال عمجلاو ءايلا هذه نأل ءريسكت عمج عمُج نيح

 :ةيلاتلا تالاحلا يفف ازاوج اهتدايز امأ .يبرغمو يرعشأ

 « ماللا ثلثم - ناسْلْيَط وحن ءابرعم ايمجعأ درفملا ناك اذإ ةمجُعلا نايبل »

 .ةمجعلل هرخآ يف ءاتلاف ؛:ةسلايطو سلايط ىلع عمجيف

 .قيدانز يف ةقدانزو «ليدانق يف ةلدانق وحن (ليلاعف) ءاي نع ضوعلل ©

 فريص يعمج «ةلقايصو ةفرايصك «درفملا ةنزاوم ىلع عمجلا لمحل »

 .ةيهاركو ةيعاوط :ىلع امهلمحل ءلقيصو

 ١ ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش :رظنا 511/4.
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 رمع نباو سابع نبا ىلع ةلدابعلا ةملك مهقالطإك ءفذح امع ضوعلل «

 .هللا دبع همسأ مهنم لكقءريبزلا نباو صاعلا نب ورمع نباو

 .'كَلم عمج ؛كئالم يف ةكئالم وحن ءعمجلا يف ثينأتلا ديكأتل ٠

 كلذ انسحتسم ءاهفذح وأ ءايلا ةفاضإ يف نييفوكلا يأر ىلع نسح سابع قلعيو

 نم مغرلاب ىلوأ مهيأرب ذخألاو :مهديؤي ريثكلا عامسلاو «نييفوكلا يأر اذه' :هلوقب

 2 ةعومسملا ةلثمألا نولوؤيو ؛:ةرورضلاب قباسلا مكحلا نوصخي نيذلا نييرصبلا ةفلاخم

 الف (لعاوف) ةغيص ينثتسي نكلو «نييفوكلا ديؤي - كلام نباك - ةاحنلا ةمئأ ضعبو ....«

 ."'ةغللا ةمئأ ضعب مهديؤي كلذكو « ءانثتسالا اذهل يعاد الو ؛ليعاوف :لوقي

 :ةسيقملاو ةدراولا غيصلا يه هذهو

 ةجزاوم:ةلعافم 0 حيتافم:ليعافم - سرادم: لعافم ا

 ةرغاصأ:ةلعافأ -5 قيرابأ:ليعافأ -ه مقارأ: لعافأ -

 ,.1-191؟895 عومجلا ناولأ يف لصيقلا :رظنا ١

 .5717/4 يفاولا وحنلا :رظنا ؟

 الم



 لفاتت: لعافت - 1«

 دماحي: لعافي -أو

 رجانخ:للاعف '١-

 ملالس: لعاعف -5

 عزاع ز: لفاعف -1

 نشاعر:نلاعف -؟

 سنالق: لئاعف -5

 بدانج: لعانف -8

 لوادج:لواعف ١-

 جراوخ:لعاوف 8

 رباثع :لياعف طا

 مغايض: لعايف -5

 فئاحص: لئاعف -ج

 فيراصت:ليعافت -8

 عيباني: ليعافي ١١-

 ريفاصع :ليلاعف - 4 ١

 بيلالك: ليعاعف - ١1

 سيفالف :ليفاعف -

 نيتاسب :نيلاعف ١-

 قينارغ :ليناعف -"1

 سيعانق: ليعانف -6

 حيوارق:ليواعف ١-

 نيحاوط: ليعاوف -

 لييارج:ليياعف -م

 نيطايش: ليعايف ١-

 ليئامش :ليئاعف - ؛ 4

 و28

 ةلبانت:ةلعافت -6

 ةعباني:ةلعافي ١ ١-

 ةذباهج:ةللاعف - 5

 ةعبابت:ةلعاعف -

 ةوساوس :ةلفاعف ١-

 (9 (ةنشاعر) :ةنلاعف -7 4

 ةدنابس: ةلناعف -"17

 ٠- (ةبدانج) :ةلعانف 9(

 - ةزوالج:ةلواعف

  -75ةجلاوص :ةلعاوف

 (ةرياثع) :ةلياعف "(

 ةفرايص:ةلعايف -4؟

 0 (ةمئامح) :ةلئاعف - ه



 تيرافع:تيلاعف -47 (7(ترافع) :تلاعف -5

 تيغاوط:تيعالف -58 (29(تغاوط) :تعالف -4

 يسارك :يلاعف -0 يراوج :يلاعف -؟

 ءيثارج:ءيلاعف -65 ْئْثا رج:ئلاعف -هه

 سيجا رن: ليعافن -48 سجا رن: لعافن -

 ميسا رج :ميلاعف -7 مقارز :ملاعف 0١-

 ريماطق :ليماعف -"ه رماطق :لماعف -" 4

 عيلاعف :عيلاعف - علاعف :علاعف تا

 ىراكس :ىلاعف ما ١ ىراذع :ىلاعف بالو

 (") (ةترافع) :ةتلاعف -

 (' (ةتغاوط) :ةتعالف ١-

 ةينابز:ةيلاعف -5 4

 ةئئارج:ةئثلاعف -ها/

 ةسجارن:ةلعافن -

 ةمقارز:ةملاعف -61

 ةرماطق :ةلماعف -5

 ةعلاعف :ةعلاعف -48

 يتلا عجارملاو رداصملا يف ةروكذم اهدجأ مل ذإ ,عامسلا نود سايقلا ىلع اهَتَبْنَأ حومجلا هذه (*)



 اهنم روهشملا .ج

 يف انزو نيرشعو ةثالث كلام نبا راتخا «ةرثكلا عومجل ةقباسلا نازوألا كلت نم

 نم هدعب ءاج نم اهيلع دمتعا مث ءلامعتسالا يف اعويش رثكألا اهنم راتخا هنأكو .'هتيفلأ

 .اهضعب ماكحأ ركذب ًءافتكا «ةريزغلا عومجلا ىهتنم غيص تاعيرفتل ضرعتلا نود ةاحنلا

 : يه نورشعلاو ةثالتلا نازوألا هذهو

 لف بو لعف - ١ لف - ١

 ىلعف - ةّلعف -ا/ ةلعف -5

  5١لاعف | ١١-فعُول  ١١-فعلان

 لئاعف ١8- لعاوق ١7-  ءالعفأ -57

 للاعف هْبش-١*  للاعف-١7  يلاعف ١-

 نالعف 4 ١-

 يلاعف -5

 ءالعف -١ه

 ىلاعف -

 سيلف ؛ىرخأ نازوأ يف ةعومسمو درفملل ةنيعم نازوأ يف ةدرطم غيصلا هذهو

 ."ةسيقم اهلك لب ؛عامسلا ىلع روصقم نزو اهيف

 ١ ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش :رظنا 45-2018 5.

 " يفاولا وحنلا :رظنا 54١1/5.
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 ةيلامعتسالاو ةيعضولا ةباينلا ةرهاظ - 4

 ةرهاظلا موهفم :الوأ

 : يلي ام تادرفملا نم ددع يف ةاحنلا ظحال

 :وحن ؛ةرثكلل اهضعبو ةلقلل اهضعب ؛عمجلل رثكأف ناءانب هل عضو اهنضعب

 .ةرثكلا يف روُحُبو راَحب ىلعو «ةلقلا يف رْحْبَأ ىلع عمجي ذإ : رت

 .ةرثكلا يف لاّبج ىلعو «ةلقلا يف لابجأو لْبَجُأ ىلع عمجي ذإ : ليج

 .ةدحاولا ةظفلل ةرثكلل ةعوضوملا ىلع ةلقلل ةعوضوملا غيصلا ديزت دقو

. 
 ٠ م

 قْيأو قّينأو قئوأو قاونأو قون ىلع عمجت ذإ :ةقان عومج وحن لوألا نمف ءسكعلابو

 :دبَع عومج وحن يناثلا نمو .ةرثكلا يف قنايأو قاينو قون ىلع عمجتو «ةلقلا يف قاونأو

 ناَدْبعو نادبْعو دّْبَعو ءديبعو داّبع ىلع ُعَمْجَتَف ةرثكلا يف امأ ءدْبَعَأ ىلع ةلقلا يف عمجت ذإ

 ٌعمج ًاعضو اهل ُدِرَي دق ةدرفملا ةظفللاف .َءادوُبْعَمو ةدّبْعَمو ىّدبعو ءادبعو نادبعو دباعَمو

 .ةرثكلا يف ٌةرثكلاو ةلقلا يف ٌةلقلاف ؛هل وه امل لَك ءًاعيمج نالمعتسُيو ؛ةرثكلل ٌعمجو «ةلقلل

 نايبل وأ ءريثكلا ددعلا عم يأ ءةرثكلا يف ةلقلل ٌحوضوم ٌممِج لمعتسي دق ©

 ةاحنلا دنع فرغ ام اذهو .ةلقلا يف ةرثكلل عوضوم عمج لمعتسي دق امك «ةرثكلا
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 كلذب درو دقو ءألامعتسا رخآلا عمجلا نع نيعمجلا دحأ ةباينل «ةيلامعتسالا ' ةباينلاب

 ذإ ؛ًايقيقح ال ًايزاجم ًالامعتسا - ةاحنلا دنع - لامعتسالا اذه ُدَعُيو .ًاريثك غامسلا

 . ةرثكلا يف ةرثكلاو ةلقلا يف ةلقلا لامعتساب نوكي يقيقحلا لامعتسالا

 يه ةينبأ ددعلا ىندأل نأ ملعاو' :هلوقب ةلتسملا هذه ىلإ هيوبيس راشأ دقو

 كرش اعياز ىتلالا نأ ان! «نكالا ديف دكرش هيرو «للصالا ىف هل :نقنوب هيا ةسفن

 ,.* رسنكألا

 كلذ دوجو عم رخآلل - نيعمجلا دحأ يأ - امهدحأ ٌراعتسي دقو " : ّيضرلا لاقو

 ىلإ ةراشإ (راعتسي دقو) هلوق يفف .""ءارقأ دوجو عم 4ءورق ةثالثإ ىلاعت هلوقك ءرخآلا

 .زاجملاو عسوتلا

 دئنيح و ءةرثكلل امإو ةلقلل امإ ءعمجلل دحاو ًءانب هل عضو تادرفملا ضعب «©

 ةلقلا عمج بونيف ءاعيمج امهل لمعتسيف «ةرثكلا ىنعمو ةلقلا ىنعم عمجلا ةغيص يف كرئشي

 ١ برضلا فاشترا :رظنا .يزاجملا ءانغتسالاب كلذك لامعتسالا اذه فرعُيو ١/205 .

 .٠ كايد باتكلا :رظنا ؟

 . 554/7 بجاحلا نبا ةيفاك حرش :رظنا "

 مللا؟



 دنع كلذ فّرْعُيو «كلذك ًاعضو ةلقلا عمج نع ةرثكلا عمج بونيو ءأعئضَو ةرثكلا عمج نع

 يف ًالامعتسا ال ًاعضو كلذ لكو ءرصقلاو ءانغتسالاو ءافتكالاب وأ :ةيعضولا ةباينلاب ةاحنلا

 ةدئفأ ىلع داؤفو ؛لجْرَأ ىلع لجر عمج ةرثكلا نع ةلقلاب ءانغتسالا َنمف .ةلاحلا هذه

 ةلقلا نع ةرثكلاب ءانغتسالا نمو .ركذ ام ىوس عمج اهل دري مل ذإ :قانغأ ىلع قْعو

 .'بوُلق ىلع بْلقو ءلاجر ىلع لْجَر ٌعمج

 لجرأك) (يفي ًاعنضَو ةرثكب يذ ُضعبو)' :كلام نبا لوق ًاحراش ّيرضخلا لوقي

 برعلا عضت نأب ءاعنضو يأ (ءاج سكعلاو) هلوقو " :ةّنصت ام ' (يفّصلاك ءاج ُسكعلاو

 ناكم ذئنيح هلامعتساف ءرخآلا عضو نع هب اونغتسيو ةرثكلاو ةلقلل احلاص نيعانبلا دحأ

 يف لُج'رأك اعضو ةباينلاب كلذ ىمسيو ءيونعملا كارتشالاب ةقيقح لب ايزاجم سيل رخالا

 اوعضي مل مهنإف - ميملا مضب - لجر عمج يف لاجركو - نوكسف رسكب - لجر عمج

 سلق يف سوُلفو سُأفأك دحاولا ظفلل ناءانبلا دجُو نإف «يناثلل ةلق الو لوألل ةرثك ءانب

 دحأ ىلع سّلفأ قالطإك زاجم رخآلا ناكم امهدحأ لامعتساف بْوَن يف باّيثو باوثأو

 ١ كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش :رظنا 578-2١9 .
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 هنأ: قحلاو " :”نودمح نبا لاقو ."لامعتسالا يف ةباينلا ىَّمَسْتو ةثالث ىلع سولفو ءرشع

 ءانغتسا نيعانبلا دحأ عضت مل برعلا نوكت نأ ٌحضولاف ؛لامعتسالا مهدنعو ٌعيضولا مهدنع

 امنإ اهنكلو ةرثكلا عمجو ةلقلا عمج تعَّضَو ُبّرَعلا نوكت نأ لامعتسالاو رخآلاب هنع

 ."امهدحأ ةرثكلاو ةلقلا يف تلمعتسا

 نم رثكأ ةرثكلا ءانب نع ةلقلا ءانبب شنب نإف ؛جاّرَسلا نبا رظن يفو ءاذه

 ءانغتسالا نأ ىري وهف ينييالغلا ىفطصم خيشلا امأ ."ةلقلا ءانب نع ةرثكلا ءانبب ءانغتسالا

 نم ينيبالغلا نأل و «“ريثكلا يف لخاد ليلقلا نأل سيقألا وه ةلقلا ءانب نع ةرثكلا ءانبب

 .ةرثكلا يف ةلخاد - اهنيح - ةلقلا نوكتف ءأدبم نيعمجلا قافتاب نيلئاقلا

 ًاعضو وأ ًالامعتسا رخآلا نع نيعمجلا دحأ ةباين قالطإ نإ ىلإ صلخن مدقت امم

 . نوكت ذئنيح ةباينلا نإف أدبم امهقافتا رابتعاب امأ .ىّهتنمو أدبم امهفالتخا رابتعاب نوكي

 ١ كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاح ١57/7 .

 كلام نب ةيفلأ ىلع يدوكملا حرش ىلع نودمح نبا ةيشاح :رظنا ؟ 77/9 .

 “' .470/؟ وحنلا يف لوصالا :رظنا

 , ةيبرعلا سوردلا عماج و «, © لصفملا حرش :رظنا#

 /مه



 سولف ةثالث : لوقتف «ةثالثلا نم ءىدتبت - اهنيح - ةرثكلا نأل «سكعلا ال ةرثكلا نع ةلقلل

 ىلع بلق عمجُب يأرلا اذه ىلعف .ةلقلا نع ةرثكلل انه ةباين الف ءسلفأ ةثالث لوقت امك

 ةلقلا يفو ةرثكلا يف راحبو روُخُب ىلع رحب كلذك عمجُيو .ةلقلا يفو ةرثكلا يف بوق

 :تالاح ثالث مامأ نذإ نحنف .'ةلقلا نع ةرثكلل ًالصأ انه ةباين الف ءاضيأ

 رخآلا ناكم نيعمجلا دحأ لامعتسا نوكي اهيفو ؛ةيعضولا ةباينلا : ىلوالا ةلاحلا

 .يعضو لامعتسا هنأل ءايزاجم ال يفتح ًالامعتسا

 زكآلا ناكم ةوعمجلا ذكأ لاما نوكي هيف: ةيئامعتمالا ةئاينلا + ةيناكللا ةلاحلا

 .ةياهنو ًاءدب امهفالتخا رابتعاب اذو ءايزاجم ًالامعتسا

 نود ليلقلا ددعلل ةرثكلا عمج لامعتسا ةلاح يف كلذو «ةباينلا ْمَدَع :ةثلاثلا ةلاحلا

 يف -ٌةباين ةمث ناك نإو .ةثالثلا يهو ةيادبلا يف ةرثكلاو ةلقلا قافتا رابتعا ىلع ةرشعلا

 ال ,ةرثكلا نع ةلقلل ةيفيقح ةيعضو وأ :ةيزاجم ةيلامعتسا ةباين نوكتس اهنإف - ةلاحلا هذه

 ١ كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش ىلع ناّبصلا ةيشاح : رظنا ١51/9.
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 هذهف ءمللقألا تائمو «ةيزاجم ةيلامعتسا ةباين هذهف .ءفرحألا تارشع :كلوقك «ءسكعلا

 آس رع

 . ةيقيقح ةيعضو ةباين

 اهل ةاحنلا ليلعت :ًايناث

 مهضعب ىفتكاف «ةيلامعتسالاو ةيعضولا اهيعونب ةباينلا ةرهاظ ىلا ةاحنلا هبتنا

 اهبناوج ضعب ًالوانتم اهدنع مهضعب فقوو ءاهدورو ىلع هيبنتلاب وأ اهيلإ ةراشإلاب

 اياوز نم ةرهاظلا هذه ىلإ نيثدحملا نيسرادلا ضعب رظن دقو ءاذه .ليلعتلاو ليلحتلاب

 ةطبترم ةيوغل 1-5 زربأ اهضعب «ةديدج ىؤر مهل تناكف ءءامدقلا كلاسم نع ةفلتخم

 .ةاحنلا ءامدق ةيؤرل يدقن َيلَدَج عباط اذ ناك اهضعبو «ةرهاظلا هذهب

 ١ قباسلا ردصملا :رظنا ١59/9.

 ملا



 ءامئقلا ةاحدلا ىضعب ليلغت.أ

 : مهنم و

 ريثكلا ءانببو ءريثكلا عمج نع ليلقلاب نوفتكيو" :'لوقي . قاّرولا نسحلا وبأ

 56 نكميو الإ اهيلإ يهتني هل ةياغ ال عمجلا نأل كلذ غاس امنإو «ليلقلا عمج ءانب نع

 اذلف «ٌنيثكلاو ليلقلا دحاولا ظفللاب ىونُي نأ زاج ةياغ ىلإ يهتني ال عمجلا ىنعم ناك املف

 3" ءاتركذ ام خاس

 هلاق ام ذِإ ءأعم امهدصق هنأ ودبيو «ةباينلا يعون نيب هلاق اميف قارولا قرفي مل

 ىلإ اهازع دق هنإف :ةرهاظلل هليلعت امأ .ءافتكالاب ةباينلا نع َرّبَع دقو .ًاعيمج امهيلع قبطني

 ٌعمج ٌةلقلاف .عمجلا ىنعم يف «ةرثكلاو ةلقلا ءعمجلا يعون كارتشا وهو يونعم رمأ

 ١ ةرظن بسحب - يلاتلاب ْعوَسُم وهف «ددحم ددعب روصحم ريغ عمجلا ىنعمو ؛عمج ةرثكلاو

 هديغ ةرظنلا هذه دمتعا دق و .ًالامعتسا وا ًاعضو امإ «نيعونلا دحأب ءافتكالا ىلإ - قارولا

 .ةاحنلا نم دحاو

 ١ وحنلا للع : ُةَقئَصُم : رظنا 217١.
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 نع ةلقلا ءانيب ىفتكُي نأ زاج ملف : ليق نإف ” :'لوقي «يراّبنألا تاكربلا وبأ ه

 ءانب نع ةلقلا ءانبب ىفتكي نأ زاج امنإ :ليق ؟ةلقلا ءانب نع ةرثكلا ءانببو ؛ةرثكلا ءانب

 .فاتكأو فتكو ءبانطأو بنطو «ناذآو نّْذأو ءناسرأو نّسّرو مالقأو ملق :وحن ةرثكلا

 57 عُبسو «لاجارأو لجَر وحن ةلقلا ءانب نع ةرثكلا ءانبب ىفتكي نأو «لابآو لبإو

 ةلقلا عمجب ىَوَنُي نأ زاجف ءريثكلاو ليلقلا يف كرتشم عومجلا ىنعم نأل .عوُئستو عئسشو

 وحن «نونلاو واولاب عمجي اميف كلذ زاج امك :ءعمجلا يف امهكارتشال ةرثكلا ٌعمج

 ."صوصخلا مومعلاب ىَوَنُب نأ زاج امك «ةلقلا عمج ةرثكلا عمجي نأ زاجو ؛"”نوديزلا'

 ةلقلا يأ - امهنم دحاو لك لمعتسا امنإو' :”لوقي :يرّبكُعلا ءاقبلا وبأ ه

 ظفللا نأو ءاعمج هنوك يف عيمجلا كارتشال ءعضاوملا ضعب يف رخآلا عضوم - ةرثكلاو

 ."ةضوصخملا ةيمكلا قلع لديال

 ١ ةيبرعلا رارسأ :رظنا ١١-11" ,

 .ةرثكلاو ةلقلا يف لمعتسي هنكلو ءلصألا يف ةلقلل ةاحنلا روهمج دنع ملاسلا عمجلا نأل كلذو ؟

 2449/7 هيوبيس باتك ىلع تكنلاو :58-ه51/ مومعلاو لومشلا ظافلأو ١77 وحنلا للع يف حاضيإلا :رظنا

 .755 رينملا حابصملا ةمتاخو 27٠١ ةيبرعلا رارسأو

 , بارعإلاو ءانبلا للع يف باَبللا : رظنا ”“
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 كلذ ضعب يف اورصتقا امبرو ): عمللا يف ينج نبا ةرابع ًاحراش ًاضيأ لوقيو

 :'ةّصن ام (ةرثكلا عمج ىلع ضعب يفو هةلقلا عمج ىلع

 اهني يف و زيجتا لي ةيرتك ةانيو هلك ادب: شالك لكس ا ودجيبف ميكا نشد

 . سئللا اوشَح مهنأكو لاجر الو لوُجُر ةرثكلا يف اولوقي ملف ءلجر لثم «ةلقلا عمج ىلع

 ملو «ٌناذآو ٌنْذَأ :اولاق .ةرثكلاو ةلقلا يف هولمعتساو لجأ ىلع اورصتقاف ءلجَر عمجب

 يف اولاقو .داربَك َناذإ الو ءدوُرُبك َنوُدَأ الو ءسأفأ اولاق امك ًاضيأ «ةلقلا يف ّنْذآ اولوقي

 اوشخ مهنأكو ءداضعأو ْدنَصَع اولاق امك ؛لاجرأ :اولوقي ملو «ءلاجرو لجر «ةرثكلاو ةلقلا

 ملو .اهعضرت اهمأ عم لسرت يتلا يهو لج ٌةَمْهَب اهدحاوو «(لاجرأ ٍمُهَب) ب َنْبَلل

 .'لاعف ىلع اورصتقاو ةرثكلا يف لوُجُر : اولوقي

 ال يك كلذو ءةيعضولا ةباينلا تابّبسم نم ًابَبَسم سبللا عفت يف ىري ٌيربكعلاف

 ًةرثكلاو ةلقلا هرابتعا ىلإ ةفاضإ «نيفلتخم نيدرفمل اكرتشم ُدحاولا عمجلا ظفل نوكي

 ١ لجر ةدام يفو ؛'رقبلاو زعملاو نأضلا دالوأ ٌةَمْهَبلاو' :مهب ةدام ءطيحملا سوماقلا يف 'والرّجل  '
 ."لجرو لَجَر ُةَمهَبو ءاهعتضَر ُهْمأ مهلا لجّرو' ... 'ءاش ام ُهّمأ ٌعَتضري ليصفلا كرتُي نأ ؛ةكرحم
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 هتاذ ليلعتلا وهو ءروصحم ددعب صيصخت نود ؛مومعلا ىلع «عمجلا ىنعم يف نيكرتشم

 .لبق نم مهمامتها ٌةاحنلا هالوأ يذلا

 نيرصاعملا نيثحابلاو نيسرادلا ضعب ليلعت .ب

 : ناتئف مهو ٠

 ضعب ةئيضم مهكلف يف ترادف ؛مهراثآو ءامدقلا برد ىلع تشم :ىلوألا ةئفلا

 .نسح سابع.د مهنم ترتخا دقو «ليثمتلاو حاضيإلاب بناوجلا

 ؛غيصلا ضعب يف لدابتلاو لقنلا اذه رثك دقو' :'يفاولا وحنلا هباتك يف لوقي

 نمو .ًاعويش رفوأ ةلقلل تناك نإو ؛نيينعملا يف اهوعاشأ دقف «ةلقلل يتلا ”لاعفأ"' ةغيصك

 ايزاجم ال ًايقيقح لامعتسالا نوكيف ؛مهلثم نيينعملا يف اهلمعتسن نأ تقو لك يف انل زئاجلا

 . يف ليلقلا لامعتسا نأل /زاجم هلمعتسنف مهدنع عئاشلا ريغ امأو ءمهدنع هعويش ببسب

 هتقالع يذلا لسرملا زاجملا ليبق نم نوكيو «ةعغالب زئاج سكعلا وأ ريثكلا عضوم

 ىلع فقوتي الو «ةققحتم زاجملا طورش ثماد ام ٌدرطم هلامعتساو :ةيئزجلا وأ ةيلكلا

 ةيمهأ ال ذإ ءازاجم اهولمعتسا مهنأو ءاهتاذ ةيزاجملا تاملكلا وأ ةملكلل برعلا لامعتسا

 ١ يفاولا وحنلا :رظنا 1
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 الإ ديق ريغب ٌيسايق زاجملا مادختسا نأل ؛تاملكلا وأ ةملكلا هذه يف مهرمأ ةنابتسال ًاقلطم

 اذه ناكو سكعلاوأ ةلقلا يف ةرثكلا ةغيص اولمعتسا اذإ برعلا نأ ريغ .هطورش قيقحت ديق

 نوكيو ؛'ّيزاجملا ال ّيقيقحلا لامعتسالا ليبق نم نوكي هنإف اعئاش /ريثك لامعتسالا

 ءاضيأ انل يقيقح وهف «ةرثكلا يف (لاَعْفْأ) ةغيص مهلامعتساك :كلذك ايقيقح هايإ انلامعتسا

 ."ّييزاجم هنإف «ةلقلا يف - ًالثم - (لغُفِ) لامعتسا فالخب

 : نييساسأ نيرصنع ىلع هليلحت يف نسح سابع زكتري

 هنأ ىري وهف ؛لسرملا زاجملا ًاديدحتو ءزاجملا رصنع وه :لوألا رصنعلا »

 يعاودلا ذإ ءرخآلا عضوم عمجلا يعون دحأ لامعتسال - ةصاخ ةيمهأ وذ - غوسم

 اهنم :ةصاخ ُنئارقو طباوض هل لسرملا زاجملاو ءبرعلا بيلاسأ يف اهريثأت اهل ةيغالبلا

 ةغيصلا لامعتسال ًاغوسم نوكي نأل حلاص وهف كلذل ؛ةيئزجلا ةقالعلاو ةيلكلا ةقالعلا

 ةقالع هذهف «ريثكلا نم ءزج ليلقلا ذإ «ةرثكلا ىنعم يف - ةقيقح - ةلقلل ةعوضوملا

 «ةلقلا ىنعم يف - ةقيقح - ةرثكلل ةعوضوملا ةغيصلا لامعتسا يف ْنأشلا كلذكو «ةيئزجلا

 .4417/؟ صئاصخلا :رظنا ."ةقيقحلاب قحل رثك اذإ زاجملا' :ينج نبا لاق دقف ١
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 زاج و ":يرابنألا لوقي.ةيّلكلا ةقالع هذهف ؛هؤزج ليلقلاو لكلا وهف «ليلقلل لماش ريثكلا ذإ

 . "”صوصخلا مومعلاب ىوني نأ زاج امك ةلقلا عمج ةرثكلا عمجب ىوني نأ

 اهنأش اهل ءىشلل برعلا لامعتسا ةرثكف ؛لامعتسالا ةرثك وه يناثلا رصنعلاو ه

 (نكي) نون فذح كلذ نمف ؛ةيغالبلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا ماكحألا نم ريثك يف اهريثأتو

 ءاهاوس نود 'اهنيعب ةملكلا هذه لامعتسا ةرثكل كلذو كي مل: حبصتف ٠ نكي مل: كلوق نم

 نا فرقر ةلسفلا دل نور لاق دلو للروائي علو نحو رق وح نق

 ام لامعتسا ناك :سايقلا يف يوقو لامعتسالا يف ُءىشلا ذش نإو " :صئاصخلا يف "ينج

 ةيميمتلا ةغللا كلذ نم « هلامعتسا هيلإ ىهتنا ام ىلا هسايق هّنَنَي مل نإو ىلوأ هلامعتسا رثك

 «بطاختلا حالطصا يف هل تعضو ام ريغ يف ةلمعتسملا ةملكلا وه نيينايبلا دنع لسرملا زاجملاف ١

 يه ةنيرقلاو نيينعملا نيب ةهباشملا ريغ ةقالعلو ءيلصالا ىنعملا ةدارإ نم ةعنام ةنيرق عم .حصي هجو ىلع

 : اهانعم لسرملا زاجملا ةقالعو .هل عوضوملا ينعملا ريغ ظفللاب دارأ هنأ ىلع ًاليلد ملكتملا هلعجي يذلا رمألا

 تاقالع نمو .رخآلا عوضوم يف امهدحأ لامعتسا غوسيو نيينعملا نيب عمجي طبارتو مزالت كانه نوكي نأ
 ةيلكلا ةقالعو .لكلا َدارُيو ٌءزجلا ركذُي نأ يه : ةيئزجلا ةقالعف. ةيلكلا ةقالعو ؛ةيئزجلا ةقالع : لسرملا زاجملا
 ؛ةيئزجلا ةقالعلا باب نم ةرثكلا ةدارإو ةلقلا ركذ نوكي رابتعالا اذهبف .هؤزج دارُيو لكلا مسا قلطُي نأ يه :

 ١154- نايبلا لئاسمل ةيليلحت ةسارد : نايبلا ملع :رظنا .ةيلكلا ةقالعلا باب نم ةلقلا ةدارإو ةرثكلا ركذ نوكيو

 9١", ةيبرعلا رارسأ :رظنا ؛505١-٠١ ءه

 ىلع ليقع نبا حرش :رظنا ."لامعتسالا ةرثكل ًافيفخت كلذ دعب نونلا اوفذح مهنكل' :ليقع نبا لوقي ؟
 ةيشاحو ١47+ مظانلا نبال ةيفلألا حرش :رظنا ."لامعتسالا ةرثكل ففخت دقو" :مظانلا نبا لوقيو ء17١ ةيفلألا

 350/١”. ينومشألا حرش ىلع نابصلا

 ,1 5-78 صئاصخلا : رظنا"'
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 ىوقأ ةيميمتلا تناك امناو ءالامعتسا ريسأ ةيزاجحلا تناك نإو ءاسايق ىوقأ يه (ام) يف

 يف دحاو لك ةرشابم مالكلا ىلع اهلوخد يف (له) ك مهدنع تناك ثيح نم ًاسايق

 ائيش تنأ تلمعتسا اذا َكنأ الإ ءكلذك (له) نأ امك ء'أدتبملاو لعفلاب : نيتلمجلا يردص

 نآرقلا نأ ىرت الأ «ةيزاجحلا ةغللا وهو هلامعتسا َرثك ام ىلع لمحت نأ هجولاف كلذ نم

 مث ."ةيبرعلا باوبأ نم ريثك يف تدمتعا لامعتسالا ةرثك" :'يطويسلا لوقيو !؟ "لزن اهب

 :اهنم لامعتسالا ةرثك اهيف غوسملا ةيوحن لئاسم ةدعركذ

 .الول دعب ربخلا فذح «

 .اهريغو ةركب نود «ندل دعب ةودغ بصن ه

 .اهلصفو فورظلا مدقت

 .كي ملو ءردأ الو «لبأ ملو ءشيأ : برعلا لوق ه

 .كيلع ال يف مسالا فذح

 ١ دنع (ناك) لمع ةلماع ريغ يهف كلذل ؛(له) امك ءاميلع لخدت ةيفانلا (ام) فق ءمسالاو لعفلا :ينأ .

 نويزاجحلا امأ .لمعت الف ةصتخم ريغ (ام)و ؛:ةصتخم لمعت امنإ فورحلا نأل :«سايقلا قفاوي اذهو ؛نييميمتلا '

 هابشألا :رظنا .يفنلا ىنعم يف امهكارتشال (سيل) ىلع اهولمح نييزاجحلا نأب نايح وبا كلذ للعو ءاهولمعأ دقف
 رئاظنلاو ١/5//.

 .".م-1". ه١ رئاظنلاو هابشألا : رظنا "
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 .رجلا فرح رامضإب «نلعفأل هللا : مهلوق ه

 .اهتاوخأو نإ كلذكو «حتفلا ىلع نيأو مث ًءانب

 .مسقلا بابو ىدانملا بابو ءريذحتلا باب يف لعفلا رامضإ ه

 .حاص اي :اولاقف ,بحاص ميخرت

 ٍرْمْع نود هللا ٌرمعل بيكرت يف ميملا نوكسو نيعلا حتفب (رْمع) رايتخا

 .رُمْعو

 سابع امهيلع دمتعا ءزاجملاو لامعتسالا ةرثك يرصنعل ةغلابلا ةيمهألا كلتلف

 نع جرخي مل اذه هليلحت يف وهو .ةيعضولاو ةيلامعتسالا ةباينلا ةرهاظل هليلحت يف نسح

 لوصألا عم اًقفاوتمو ءاهل اَمّستُم هليلحت ءاج لب ؛مهطباوضو مهدعاوقو ةاحنلا ءامدق ةرئاد

 ىلع دزي مل ذإ ,مهجهانم و مهلوصأب هعانتقاو ءامدقلا ءارآل هعابتا ىدم رهظأ امم ةيوحنلا

 اًدّمَع اهولّصَأ يتلا مهلوصأ نم اذختم ءمهل اديؤم ىربنا امنإو «ةلئسملا هذه يف هولاق ام

 .ةرهاظلا هذه ىلع اهونب يتلا مهئاريرقت و مهتاليلعت حرص اهب يلعُي



 دقانلاو ءانيح ككشملا لئاستملا ةفقو ءامدقلا لاوقأ ىلع تفقو :ةيناثلا ةئفلا

 روتكدلا ترتخا ءالؤه نمو .ةيلك وأ ةيئزج هتضراعم تناك ءاوس ءرخآ انيح ضراعملا

 .فرصلاو وحنلا يف حضاولا :هباتك يف هررق امو «يناولحلا ريخ دمحم

 ميسقت ىلع -اءادتبا- ضارتعالاب ةرثكلاو ةلقلا ةلئثسمل هتيؤر يناولحلا .د ىنب

 سيل ميسقتلا /ذه نإ :'كلذ نع لاقف «ةرثكلل ىرخأو ةلقلل عومج ىلإ عومجلا ةاحنلا

 ضرتعا طاقن سمخ دروأ مث .'...:يلي امب هيلع ضرتعيو ءهلك برعلا مالك يف اميقتسم

 .كلذ دعب اهشقانأ مث .تدروأ امك الوأ اهدرسب موقأسو ءروكذملا ميسقتلا اذه ىلع اهب

 ..." :”يلي ام هضارتعا يف ركذ ؛يناولحلا روتكدلا ءارآ :ًالوأ

 نوكي دقو ءةلق عمج نوكي دق ؛عمجلا نم دحاو عون الإ اهل سيل ءامسأ كانه »

 ةيآ يف عمتجا اذه ىلعو .بولق بلقو «...ءلُجْرَأ ىلع عمجت يتلا نير ل رك عج

 اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ» :ىلاعت لاق ءدحاو ددعلاو ةرثكلا عمجو ةلقلا عمج ةدحاو

 ظ [؟ ةدئاملا] «نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو .قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو

 ١ فرصلا مسق ؛ءفرصلاو وحنلا يف حضاولا :رظنا ١١4.

 1١١5-115. قباسلا عجرملا :رظنا ؟
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 اعمج امهو ؛لجرأو ديأو «ةرثك عومج يهو ءسوؤرو قفارمو هوجو :أانه عمتجا دقف

 يديألا َنأل ةرثكلا عمج ىلع اددع ديزي انه ةلقلا عمج نإ لب ؛فلتخي مل دحاو ددعلاو «ةلق

 .سوؤرلاو هوجولا نم رثكأ لجرألاو

 ةلقلا عمج مهدنع عمتجي ام اًريثكف ؛مهمالك يف اذه نوعاري ءاحصفلا نكي مل »

 :ةرتنع لوق يف امك ءعمج ريغ درفملل نوكيو ءدحاو 5955 يف ةرثكلاو

 مقخإدألا ِناَبَل يف رئب ناطشأ اهنأاك ٌحامرلاو رتنع نوعدي

 ىلع عمجي احمر نأ عم «ةليلق يهو :ناطشألاب «ةريثك يهو ؛حامرلا هّبش دقف

 :سيقلا ؤرما لاقو ءحامرأ

 نارسغ دهاشملا دنع ْمُهُهْجْوَأَو ةيقن ىراهط فوع ينب بايث

 ديري الو ءفوع ينب حدمي رعاشلا نأ عم «ةلق عمج هجوألاو :ةرثك عمج بايثلاف

 ' .ةرثك عمج وهو (ناّرغ) اهنأب ةليلقلا هجوألا فصو هنإ مث ؛مهددع للقي نأ

 :هنم دهاوشب هيأر معدل نآرقلاب لالدتسالا ىلإ كلذ دعب يناولحلا.د فرصنيو

 ان »

 :لوقيف

 ا



 ىلع تعمج ةرصابلا ىلع تلد اذإ ”نيع' ةملكف ءرخآ ليلد نآرقلا ةغل يفو »

 ملعيإ» :ىلاعت هلوقك ؛"نويع" ىلع تعمج عيبانيلا ىلع تلد اذإو ءريثكلاو ليلقلا يف نيعأ

 نيعأ مهلو اهب نوهقفي ال بولق مهل»و :ء[5١ رفاغ] «رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ

 .«ةرثكلا عمج نع ةيسنجلا لأ تنغأ ىلوألا ةيآلا يفف ١74[. فارعألا] «اهب نورصبي ال

 .ليلقلا ددعلل يهو «نيعأب اهفدرأو ءريثكلا ددعلل يهو "بولق' ةملك لمعتسا ةيناثلا يفو

 .ريثكلاو ليلقلا يف ”بايث" ىلع الإ "بوث'و "هوجو' ىلع الإ "هجو' عمجي مل كلذكو

 عضوي ةرثكلا عمجو «ةرثكلا عضوم يف لمعتسي ةلقلا عمج ىرن ام اريثكو ٠

 ذإ ١7[ نامقل] «مالقأ ةرجش نم ضرألا يف ام نأ ولو» :ىلاعت هلوق كلذ نم «ةلقلل

 نصبرتي# هلوق يف ءاج ام هسكعو ءريثكتلا يعدتسي ماقملاو "لاعفأ" ةلقلا عمج هيف لمعتسا

 .ةرثكلا عومج نم "لوعف'و «ليلق ددعلاف [224 ةرقبلا] «ءورق ةثالث نهسفنأب

 ' ب تنرتقا اذإ «ةرثكلا ديفت ةلقلا عومج نأ ىلإ بهذي نم ةاحنلا نم نأ ىلع

 تيبب كلذل نوجتحيو «ةرثكلا ىلع لدي ام ىلإ تفيضأ اذإ وأ .قارغتسالا ديفت يتلا (لأ)

 :[ليوطلا]ت باث نب ناسح
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 امد ةدجن نم نرطقي انفايسأو ىحضلاب نعملي رْغلا تانقجلا انل

 ."ةرثكلا ىلع تلد ريمضلا ىلإ تفيضُأ نيح فايسألاف

 طاقن لالخ نم رهظي امك- وهو «ةلئسملا يف يناولحلا.د هركذ ام اذه ناك

 . طباوض امنود و كاّيئاوشع ءاج برعلا دنع عومجلا غيص لامعتسا ّنأ ىري -هضارتعا

 ظ نأ لمتحي امك ةلقلا هب داري نأ لمتحي ناك ةغيص ةيأ ىلع عمج يأف «ةرثكلاو ةلقلل ةددحم

 فلتخمب -نييوغللاو ةاحنلا عامجإو داو يف فقو دق نوكي اذه هيأرب وهو .ةرثكلا هب داري

 .رخآ داو يف -مهيهاذمو مهسرادم

 :نيهاجتا لالخ نم كلذو ؛هئارأ ةشقانم :اًيناث

 :اهركذ يذلا طاقنلا لالخ نم :لوألا هاجتالا

 :كلذك اهعيمج نكت مل ضارتعا طاقن اهنأ ىلع اهدروأ يتلا طاقنلا

 ةدعاقل ريرقت يه امنإو ءضارتعا ةطقن تسيل ةسماخلا ةطقنلاف -

 ىلع لدي ام ىلإ تفيضأ اذإ ةرثكلا ىنعم ةلقلا ةدافإ يهو «مهسفنأ ةاحنلا اهررق
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 يف ةلقلا غيص ضعب دورو غيوستل اهوعضو ةدعاقلا هذهو .رئامضلاك ةرثكلا

 !؟ضارتعالا طاقن نم اهدع فيكف«ةرثكلا قايس

 دهاوشو تانيب ىلإ جاتحت ءاهتاذب ةمئاق ىوعد لثمت ةيناثلا ةطقنلاو -

 . ةلق ىلإ عمجلا ماسقنا ةلئسم تفسنل تُحص ول اهنأل ءاهدنست ةيوق ججحو ةعنقم

 ةلئسملا هذه ةيمهألو ءاهب ةقلعتملا ةاحنلا ءارآ عيمجو ءاهساسأ نم ةرثكو

 ةشقانم بقع ةصاخ ةشقانم اهل تدرفأ دقف ءاهل ةضقانملا ىوعدلا هذه ةروطخو

 أدبم رهوج يف ثحبت اهنأل ناكمب ةيمهألا نم يهف ؛ىرخألا ضارتعالا طاقن

 عرفت ام هتحصب حصي «ةتباث ساسألا خسار ٌحيحص أدبم امإ وهف ؛ةرثكلاو ةلقلا

 كلذ ىلع بترتيف «هدقاف وأ ساسألا يهاو أدبم امإو ءصئاصخو ماكحأ نم هنع

 .لئاسملا نم هيلع ديش ام رايهنا

 :كلذ نمف ءتاضقانتلاو تاطلاغملا ضعب يف هعوقو ©

 تعمج ةرصابلا ىلع تلد اذإ نيع ةملك" ّنأب هلوق :ىلوألا ةطلاغملا -

 اذهب وهف ."نويع ىلع تعمج عيباني ىلع تلد اذإو ريثكلاو ليلقلا يف نيعأ ىلع

 «ةرصابلا نيعلا هيأر يفف :ءعمجلا ةغيص ديدحت يف ىنعملا رود ىلإ ريشي

 د١٠



 نيعلا امأ ؛ةلقلل ةاحنلا دنع يهو «نيعأ ىلع ةرثكلاو ةلقلا يف عمجت ءةحراجلا

 ال وهف «ةرثكلل مهدنع يهو «نويع ىلع ةرثكلاو ةلقلا يف عمجت «ةيراجلا «ةعبانلا

 نيعلا امنإو «ةرثكلا يف نويع ىلعو ةلقلا يف نيعأ ىلع عمجت انيع نإ :لوقي

 . دحاو عمج اهل كلذك ةعبانل نيعلاو «نيلاحلا يف نيعأ وه دحاو عمج اهل ةرصابلا

 ةلاصأ ةلقلل يه ةغيص كانه تناك ول هنأ داهشتسالا اذهب هدارمو .نيلاحلا يف

 وأ ةرصابلا ىنعمب يتلا نيع ةملك ترسكل ءدحاولا درفملل ةلاصأ ةرثكلل ىرخأو

 ام وهو «ةرثكلل ىرخأو ةلقلل ةدحاو لقألا ىلع «نيتغيص ىلع ةعبانلا ىنعمب يتلا

 عمجلا غيص ددعتف !ميركلا نآرقلا يف درو امب ًءافتكا -هيأر اذهو- لصحي مل

 ةلالد نم عمجلا هلمحي ام ىلإ سيلو درفملا يناعم فالتخا ىلإ هدرم هدنع

 :يلي امب هيلع دريو .ةثلاثلا هضارتعا ةطقن يف هتركف نايب اذه ناك

 اهب دارملا سيل اهب دهشتسملا فارعألا ةيآ يف تدرو يتلا نيع ةملك ءالوأ

 ىرت الو رصبلاب ساسحإلا ودقاف ْيمع مهنأل سيل نيرفاكلل هللا خيبوتف ءامتح ةرصابلا



 .مهنع ةيرصبلا ال ةيبلقلا ةيريصبلا ةيؤرلا يفن دارملا امنإ «:ةسوسحملا ءايشألا مهنيعأ

 .ةيقيقح ال ةيزاجم ةيونعملا قايسلا ةلالدف

 ةرئادلا عسوي ملو هيلع ىنبو «ميركلا نآرقلا يف دراولا ىلع رصتقا ّمل ءايناث

 ظ يف نويع ىلع ةرصابلا نيعلا عمج هيف يذلاو ,.حيصفلا برعلا مالك نم درو ام لمشتل

 :[طيسبلا] قافآلا يف رئاسلا ريرج تيب هبسحو ؟ ةرثكلا

 ! انالتق نييحي مل مث اننلتق ةةح انقل يل تلا ىوسلا 3

 هيأر فعضي ءريرج تيبك ءءاحصفلا مالك يف و ميركلا نآرقلا يف درو ام نإ لب

 و نويع و نيعأ ىلع عمجت ةرصابلا نيعلا نأل؛مهتجحو ةاحنلا بهذم يوقي و هتجح و

 .طقف نيعأ ىلع سيل

 يف امك ؛هسفن وه ىنعملاو دحاولا درفملل عمجلا غيص ددعت نأشب لوقي اذام ءاثلاث

 ؛ئنعمب داسآو دوسأف ؟تادرفملا نم اهريغو فيغر وأ ليج وأ ةقان وأ دسأ ةملك عومج

 يف ٌدوسأف روتكدلا ةدعاق ىلع امأ «نافغأرو ةفغرأو .لبجأو لابجو «قاينو قونأ كلذكو



 صقان ءارقتسا نم ءاج جاتنتسا وه امنإو ؛كلذك احيحص سيل هجاتنتسا نأ ىلإ يدؤي

 :ناسللا يف روظنم نبا لاق دقف ؛هيأر فلاخي مالك نييوغللا يمدقتملو ءاعبار

 35 يأ "نويعو نيعأ :عمجلاو ؛ىثنأ ءيرجيو ضرألا نم عبني يذلا ءاملا عوبني :نيعلاو"

 نبا مالك يفف .نويع ىلع ةرثكلا يفو ءنيعأ ىلع ةلقلا يف عمجت ؛عوبنيلا ىنعمب «نيعلا

 نيعلا عمج عنم اضيأ هيف حلمي يذلا هيأر روتكدلا هيلع ىنب امل فاعضإ اذه روظنم

 لامعتسا هلب نييوغللا مالك فالخ وهو ؛نيعأ ىلع ةعبانلا نيعلاو ءنويع ىلع ةرصابلا

 .ءاحصفلا برعلا

 ول هنأ يناولحلا.د نيبي ىلوألا هضارتعا ةطقن يف :ةيناثلا ةطلاغملا -

 ضعبل ةرثكلل غيص تدرول احيحص ةلقو ةرثك ىلإ عمجلا ماسقنا أدبم ناك

 ماقم يف لمعتساف ؛(لجرأ) ىوس ٌعمج اهل دري مل يتلا (لجر) ةملكك تاملكلا

 رخآو ةلقلاب صتخي عمجل دوجو ال هنأ -هرظن يف - لدي اذهف .ةلقلاو ةرثكلا

 لدت -هيأر يف - عمجلا ةغيصف ؛هتغيص تناك امهم ٌممج عمجلاف ؛ةرثكلاب صتخي



 ةريثك مأ ةليلق تناك ءاوس «ةيددع ةلالد ةيأ نم ةدرجم عمجلا ىنعم ىلع طقف

 :يلي امب هيلع دريو

 مدع ىلع اليلدو اغوسم تاملكلا ضعبل عمجلل ةدحاو ةغيص دورو ناك ول ءالوأ

 " ىلإ ءاجو ءسمشلا علط :وحن دورو لهف «ةرثكلا وأ ةلقلاب عمجلا غيصل صاصتخا دوجو

 رمأ لعافلا ثينأتل ةمالع عضو َنِإ :لئاق لوقي ْنأل غوسم «لعفلا ريكذتب «ةمطاف تيبلا

 ةرثك ّنأ مأ ؟ةقيقحلا ءافثنا ينعي زاجملا دوجو لهو !؟ هلك برعلا مالك يف اميقتسم سيل

 .!؟لصألا دوجو مدع ينعت لصألا لامهإ ةجرد ىلإ عرفلا لامعتسا

 ةفلتخمو ةددعتم عمج غيص دورو رسفي فيكف «ىعدا امك رمألا ناك ولو ءايناث

 ؟دحاو درفمل

 تادرفم ةرهاظ يف لوقي اذامف ءالوبقم اغوسم هضارتعا ناك ول «لباقملابو ءاثناث

 يناولحلا روتكدلا سايق نأ انل نيبتي انه نم ؟الثم مّي ةملكك ءالصأ عمج اهل عمسي مل

 هلب ةحجانلا ةيجهنملا ضارتعالا تاموقم نع ديعب هاو هضارتعاو «ةتبلأ ميلس ريغ سايق

 .ةعنقملا



 ءرتنعا تيك لفتسسا :«ةيئاكلا' يضارتخا ”ةلقن يف :ةثلاثلا ةطلاغملا -

 دقف' لاقف ؛تادرفملل مهعمج يف - اهمعز يتلا - برعلا ةيئاوشع ىلع ادهاش

 اذه هلالدتسا يفو "ةليلق يهو ناطشألاب ءةريثك يهو حامرلا -ةرتنع- هبش

 و (لجر) ك وهف «ناطشأ الإ عمج هل سيل - لبحلا وهو - نطشلاف !ةطقس

 نع ربعي ّنأل حلاص اذإ ناطشأف .عومسم دحاو عمج الإ اهل سيل (داؤف) و (بلق)

 .ةريثكلا ناطشألاب اههبش ةريثكلا حامرلاف ؛ءضراعت الو لاكشإ الف «ةرثكلا

 هضارتعا ةطقن يف هدروأ امب طقسي سيقلا ئرما تيبب هلالدتسا كلذكو

 ىلإ "هجوأ" ةفاضإب "مههجوأو ”سيقلا ؤرما لوقي .ضقانتلا ببسب اذهو :ةسماخلا

 نوكتف «ةرثكلا قاطن ىلإ ةلقلا قاطن نم "هجوأ" جرخي امم «"مه" لصتملا ريمضلا

 كلذ هلقن بجعألاو ؛”نارغ" و "دهاشم'و 'ىراهط'و ”بايث" :عم ةمجسنم كلذب

 تلد ريمضلا ىلإ تفيضأ نيح -ناسح تيب يف - فايسألاف' :هلوقب ةاحنلا نع

 !"ةرثكلا ىلع

 ىلع الإ -ميركلا ناءرقلا يف- "هجو' عمجي مل كلذكو" :هلوق يفو

 هضارتعا ديكأتل ةلواحم ”ريثكلاو ليلقلا يف "بايث' ىلع الإ "بوث'و «'ءوجو'
١٠٠. 



 -ميركلا نآرقلا يف- اهنإف .فلأو رهشو رحب :تاملك يف لوقي اذامف ءهمعزو

 ىلاعت هلوق يف امك بيترتلا ىلع ءفالآو رهشأو رحبأ ىلع ةلقلا يف تعمج

 /ةرقبلا] «رهشأ ةعبرأإ» هلوقو :[77/نامقلإ «رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو»

 ىلع ةرثكلا يف تعمج كلذكو .[١؟5/نارمع لآ] 4فالآ ةسمخإ هلوقو 25

 «ترجف راحبلا اذإوإ» ىلاعت هلوق يف امك بيترتلا ىلع فولأو روهشو ءراحب

 ,[1/ةبوتلا] 4«!ًرهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ» هلوقو «["/راطفنالا]

 هذهل ةرثكلل ةغيصو ةلقلل ةغيص دورو نإ ؟[247/ةرقبلا] «فولأ مهوإ هلوقو

 يهو ةاحنلا اهيلع عمجأ يتلا ةدعاقلا دكؤي ميركلا ناءرقلا يف ةقباسلا تادرفملا

 ددعتل ءاج عمجلا غيص ددعت نأ نييبت اهيف كلذكو .عومجلا يف ةرثكلاو ةلقلا أدبم

 كلذو.اهدورو قايس يف رهظ امك ؛ةغيص لك اهلمحت يتلا ةيددعلا ةيونعملا ةلالدلا

 نم اهمدهي لب ههبش طقسيو ؛هنومضم نم يناثلا هضارتعا يرعي اًعمتجم هلك

 :اهيناتوا



 :يجهنملا بئاجلا نم ةشقانملا :يناثلا هاجتالا

 مث ؛ةرثكو ةلق ىلإ عومجلا ماسقنا ىلع ةاحنلا قافتا يناولحلا روتكدلا ركذ ه

 ركذي مل هنكلو .ةمدقتملا سمخلا طاقنلاب ضارتعالا اذه ديؤي قلطناو .هيلع هضارتعا نلعأ

 . ةزراب ماكحأ نم هيلع تلمتشا امو «ةلأسملا هذه صوصخب ةاحنلا اهركذ يتلا ليصافتلا

 ليصافت قوسي وهف .ةيئانغتسالاو ةيعضولا اهيمسقب ةباينلا ةلئسمك ةماه لئاسمو ةيساسأ

 اياضقلاو ليصافتلا نم ددعل عماج «ماع أدبم ىلع اهب ضرتعي ةصاخ ةلثمأو ةيعرف

 امو اميسال :هعانقإو هتيعوضوم هضارتعا دقفي ؛هذه ةلاحلاو ؛بولسألا اذهو «ةيعرفلا

 يملعلا جيرختلا مهيدل ذإ «ةاحنلا دنع ةبقع وأ ةلضعم ةيأ لكشي ال ةلثمأو دهاوش نم هدروأ

 اهب ةريصب اذ نكي ما نمف كلذل ءاهيلع اوعضاوت يتلا ماكحألاو صئاصخلا نمض اهنم لكل

 هيلع اوقفتا يذلا ةرثكلاو ةلقلا ناينب عضعضت دق يناولح.د تاضارتعا نأ نظيس هنإف

 جيراختلا نم ارفاو اًظح اهل نأ كيهان ءناجنف يف ةعبوزك اهنأ هدلخب رودي نأ نود

 دنع ءانغتسالا وأ ةباينلا ةملك ركذ هلافغإ اذه روتكدلا ىحنم ىلع لدي اممو .ةبسانملا

 ةباينلا ةيضق ركذ بنجت ملف ةاحنلا ىلع ضارتعالا يف اًداج ناك نإف «ةلئسملا هذهل هضرع

 ؟كلذ دعب اهيلع درلا مث ءاهيمسقب



 نم ددع ريسفت يف ةاحنلا اهدروأ يتلا للعلا ركذ كلذك روتكدلا بنجت »

 ةلئسم يف مُهف .ةيوغلو ةيوحن لوصأ نم هيلإ اودنتسا امو :«ةيرعشلاو ةينآرقلا «دهاوشلا

 يف -بيترتلاىلع - ناطشأو ةدئفأو بولقو لجرأ ىلع نطشو داؤفو بلقو لجر عمج

 يف نيعأ ىلع ةرصابلا نيعلا عمج ةلئسم يفو ؛ةيعضولا ةباينلاب اولاق دق ةرثكلاو ةلقلا

 اهوجرخ دق ةرثكلاو ةلقلا يف نويع ىلع ةعبانلا ىنعمب اهعمج اذكو ءانايحأ ةرثكلاو ةلقلا

 ةرثكو ءانايحأ زاجملا :ةدع لوصأ ىلإ كلذ يف نيدنتسم «ةيلامعتسالا ةباينلا ىلع

 2 ةرورضلا وأ ءريظنلا وأ ضيقنلا وأ ىنعملا ىلع لمحلا وأ ؛ةفخلاو لقثلا وأ لامعتسالا

 ىوس «كلذ نم ائيش انل ركذي مل ؟هتاضارتعاو هيأر يف روتكدلا دنتسا مالعف .ىرخأ انايحأ

 تدب نإ يهو .ةرهاظلل اهتفلاخم هيلإ تلآ ام ىراصق ناك هّبشو تاظحالمو «ةراتخم ةلثمأ

 اهيف سيلف يلاتلابو ءذوذشلاب ةدعاقلا ديكأت باب نم نوكت دق لب ءاهيفنت ال اهنأ الإ كلذك

 .ةرهاظلا هذه ليلحت يف ةررقملا ةاحنلا دعاوقل كابرإ اهيف الو هئارآل معد

 امب يناولحلا .د تاضارتعا يف يجهنملا روصقلا صخلن نأ اننكمي ءقبس امم



 .ةرثكلاو ةلقلا ةيضق يف مهتاليصفتو مهءارآو «ةاحنلا بهاذم دروي مل »

 ءدهاوشلاو صوصنلل ةفلتخملا مهتاهيجوتو مهتاليوأتو مهتاليلعت ضرعي مل ه

 . ءانب يف اهيلإ اودنتساو اهودمتعا يتلا ةيوغللاو ةيوحنلا مهلوصأ ركذي مل »

 .مهطباوضو مهماكحأ

 ناك نإو.هتاضارتعاو هدر اهيلع سسؤي ةيوغل وأ ةيوحن لوصأ ىلإ عجري مل »

 .انل اهركذي مل هنإف «ءلعف دق

 اهنيب اميف طبرلاب ماق ؛ةنيعم تاظحالمو «ةاقتنم دهاوشو ةلثمأ درسب ىفتكا ©

 .ةاحنلا عامجإ ىلع اضارتعاو ادر اهنم العاج

 ريغ اضارتعا هلعجف «ريثأتلاو عانقإلا نم هبلسو «يشاقنلا ةقطصنم فعضأ كلذ لك

 ةيضق ىلع دقعنا دق «ءمهبهاذمو مهبراشم فالتخا ىلع «ةاحنلا عامجإ نأ اميس الو .لوبقم

 ريسكتلاو امومع عمجلا غيص ةلالد ةيضق يهو «ةغللاو فرصلاو وحنلا اياضق مهأ نم

 نم اساسأ ةاقتسملا ةلالدلا يهو ءرخآلا ضعبلا يف ةرثكلاو ءضعب يف ةلقلا ىلع اصوصخ

 - يلاتلاب - ابرغتسم نكي ملف «ةريثك تايمكو «ةليلق تايمك ىلإ ةيددعلا تايمكلا ماسقنا
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 لب ؛ىرخأ غيصب ةريثكلا تايمكلا نع ريبعتلاو ؛ةنيعم غيصب ةليلقلا تايمكلا نع يبعتلا

 ةرثك عومج نم رثكأ ةرثكلا نع ربعت عومجلا ضعب نأ اونيب دق هورّرَق اميف ةاحنلا نإ

 ةيمك ىلع لدي (نالعف) نزو :الثمف ؛ةيمكلاو ةيددعلا ةلالدلا يف واستم اهضعبو ؛ىرخأ

 . ةلالدلا يف دالب نم رثكأ نادلُبف .دالبو ناَدْلُب وحن «(لاعف) وأ (لوُعف) نزو نم رثكأ ةريثك

 عمج يف ام كلذ نمو .'راّحبو روُحُب :وحن ةلالدلا يف نايواستمف لاعفو لوُعُف امأ .ةيددعلا

 ريثكو - لقأ امبرو - ليلق :نذإ كانهف ؛ةدحاو ةرمل عمجلا ةلالد قوفت ةلالد نم عمجلا

 سيلو' :'ينج نبا لوقي .عمجلا عمج ةلالد ريخألاو ءرثكألا نم رثكأو ءريثكلا نم رثكأو

 ىنعمو «ةرشعلا نود اهنأ بلكأ ىنعم نأ كلذو «بلاكأو بلكأ يف ريسكتلا اَينْعَم كلذك

 .. عامتجا رّكنُي ملف ؛نانثا ناينعم ناذهف «؛ةرشعلا قوف اهتبترم لوأ يتلا ةرثكلل اهنأ بلاكأ

 ةغلابملا اودارأ اذإ عمجلا نوعمجي امنإو ":"شيعي نبا لوقيو ."امهيينعم فالتخال امهيظفل

 ." دحاولاب عمجلا ظفل هيبشت ىلع عونلا كلذ نم ةفلتخملا بورضلاب ناذيإلاو ءريثكتلا يف

 ١ لصفملا حرش :رظنا ©/7١.

 صئاصخلا :رظنا؟ 775/7,

 .4/5 لصفملا حرش :رظنا”
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 روتكدلا ضارتعا نكلو «ةيونعملا ةلالدلا ناولأب عمجلا غيص ىنغ رهظي هلك كلذ

 ةلقلا ةغيص َنأب لوقلا ىلإ كلت هتاضارتعاب ايدؤم ءكلذ نم اهل ادرجم ءاج يناولحلا

 ةيواسم ٌبلكأو «ليواقأل ةيواسم - هدنع - لاوقأف ؛عمجلا عمج ةغيصل ةلالدلا يف ةيواسم

 لعجي ام وهو «كلذ ريغو نيراصمل ةيواسم نارصُمو ؛حلاسأل ةيواسم ةحلسأو «بلاكأل

 الو اهل دضاع ال -اَنّيب امك - اهنكلو ءادج ةريطخ ةثدحم ىوعد كلت هتاضارتعا لك

 .ناهرب

 كلذل برعلا يعوو ؛ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا غيص ماسقنا ةلاصأ نايب .»

 ايطابتعا وأ اًيثبع سيل هنأو :ةييرعلا يف ٌعمجلا دبم ةيماظن نايب :الوأ

 يه لب ءثبعو ىضوف اهرمأ الو ةيطابتعا ةيضق تسيل برعلا دنع عمجلا ةيضق

 .دهاوشو لئالد ةدع كلذلو .؛هطباوضو هدعاوقو هلوصأ هل نيعم ماظنل ةعضاخ ةيضق

 يعو) ةرابع لامعتسا نم هتدرأ يذلا ىنعملا نيبأ نأ اهركذ يف عورشلا لبق دوأ يننكلو

 يركفلا طيطختلاك ءرخآ يحالطصا ىنعم نيب و هنيب سبل لصحي ال يك (ءاحصفلا برعلا

 امنإ .ةيفسلفلاو ةينالقعلا جهانملا وأ ؛تايرظنلاو دعاوقلا نم ددع ىلع زكترملا قبسملا
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 يناعملا اهناهذأب كردت تناك برعلاف .ام موهفمل رشابملا ينهذلا كاردإلا يعولاب تدرأ

 اذه اهل ققحت يتلا ظافلألا راتخت تناك دقف كلذلو ءاهتادارم نع اهب ربعت يتلا ةفلتخملا

 ددصب انأ ام وهو «(ءاحصفلا برعلا يعو)ب هنع تربع ام وه موهفملا اذه .ضرغلا

 .ةرثكلاو ةلقلا عومجب قلعتي اميف هتابثإ

 نأ يف باب" :'هيف لوقي نأشلا اذه يف ينج نبال قيلعت قايسلا اذه يف يندضعيو

 عضوم اذه نأ ملعا :اهيلع هانلمحو اهيلإ هانبسن ام ضارغألاو للعلا نم تدارأ دق برعلا

 هيعدن ام حيحصت هيف نأل ,ةمصعو ةكسم هب سفنللو ؛:ةرهاظ ةعفنم هنيكمتو هتيبثت يف

 عفر دارطا ىلإ ىرت الأ ..... اذكل اذك تلعفو ءاذكل اذك تدارأ اهنأ نم برعلا ىلع

 ةينثتلا ثيدح نم كلذ ريغو ..... رجلا فورحب رجلاو .لوعفملا بصنو «لعافلا

 ."هحرش لوطي امو «ريقحتلاو بسنلاو ةفاضإلاو ءعمجلاو

 :برعلا دنع عمجلا أدبم ةيماظن ىلع لئالدلا زربأ يلي اميف ركذأ و

 ١ صئاصخلا :رظنا ١/117-/77.
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 امنإ .ةيفسلفلاو ةينالقعلا جهانملا وأ ءتايرظنلاو دعاوقلا نم ددع ىلع زكترملا قبسملا

 يناعملا اهئاهذأب كردت تناك برعلاف .ام موهفمل رشابملا ينهذلا كاردإلا يعولاب تد رأ

 اذه اهل ققحت يتلا ظافلألا راتخت تناك دقف كلذلو ءاهتادارم نع اهب ربعت يتلا ةفلتخملا

 "يصب انآ ام لهو 1 (ءاذجملا تونك طاوز تب هع تريك اان وه موهقلا اذه: ءنطزغلا

 .ةرثكلاو ةلقلا عومجب قلعتي اميف هتابثإ

 نأ يف باب“ :'هيف لوقي نأشلا اذه يف ينج نبال قيلعت قايسلا اذه يف يندضعيو

 عضوم اذه نأ ملعا :اهيلع هانلمحو اهيلإ هانبسن ام ضارغألاو للعلا نم تدارأ دق برعلا

 هيعدن ام حيحصت هيف نأل ؛:ةمصعو ةكسم هب سفنللو :ةرهاظ ةعفنم هنيكمتو هتيبثت يف

 عفر دارطا ىلإ ىرت الأ 2...« اذكل اذك تلعفو ءاذكل اذك تدارأ اهنأ نم برعلا ىلع

 ةينثتلا ثيدح نم كلذ ريغو «2.... رجلا فورحب رجلاو ءلوعفملا بصنو ء«لعافلا

 ."ةحرش لوطي امو ءريقحتلاو بسنلاو ةفاضإلاو .عمجلاو

 :برعلا دنع عمجلا أدبم ةيماظن ىلع لئالدلا زربأ يلي اميف ركذأ و

 ةفرتيتغلو سصئاصخلا :رظنا ١

 ؟ ١١



 ا /:
 هيوبيس دنع ءامئسألا غيص نأ عاطقلا نبا نع ًالقن '(رهزملا) يف يطويسلا ركذ

 .ارشعو نيتئامو افلأ هدنع تغلب دق اهنأو ؛غيص ينامثو ةغيص ةئامثالث تغلب

 ةددحم اغيص برعلا تصصخ ءامسألا غيص نم لئاهلا ددعلا اذه نيب نمو

 :نامسق غيصلا هذهو .عمجلا ةلالد انو

 ام يهو ءدرفملا هيف اهكراشي الف «قافتالاب عمجلاب صتخت غيص :لوألا مسقلا

 ."روهمجلا دنع «لاعفأ نزو ىلع تءاج وأ «ليعافم وأ لعافم ةنزاوم تناك

 نم لوألا مسقلا ادع ام لك يهو ءعمجلاو درفملا نيب ةكرتشم غيص :يناثلا مسقلا

 .غيصلا

 نوكي ال ام درفم عمجف «لمعتسم عبتم ماظن ىلع لدي برعلا نم صيصختلا اذهف

 رمألاف .عمجلل نوكت نأل ةحلاص مسالل ةغيص لك سيلف ءغيصلا كلت نم ةغيص ىلع لإ

 ١ رهزملا :رظنا ؟١/4.

 ٌعمِج يه ضعب دنعف «نييوغللاو ةاحنلا نيب ريبك اهيف فالخلا ذإ ؛ليوارّس ةملك كلذ ىلع دِرَي الو ”
 ىلع عمجي درفم يه نيرخآ دنعو «(ةَلاورس مؤللا نم هيلع) :[براقتم] هلوقب نيدهشتسم ةلاوزرس هدحاو
 بيِذهَت :رظنا .لاكشإلا عفتري اذبف ؛يمجعأ نذإ اهنزوف «ةيبرع ال لوصألا ةيمجعأ مهدنع اهنكلو تاليوارس
 .(لرس) ةدام يف برعلا ناسلو ةغللا
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 اذهلا برعلا دنع: اكون ايعو كمي معنلا ماظنلا هذه لت ايطابتعا نإ ايقرشع ندا

 ,غيصلا نم هادع اّمع هزيمت ةصاخ غيص ربع «ةددحم "ةيوه" هل عمجلا أدبمف كلذل ءرمألا

 .صيصختلا اذه ليلدب ءهيعوو يبرعلا نهذ نع ةبئاغ تسيل ةيوهلا هذهو

 ىلع لادلا نزولا نم يأ «عمجلا ةلاح ىلإ دارفإلا ةلاح نم لاقتنالاو ريغتلا

 ريغتلا قرط تدذعت نإو.ءكلذك اًيلابتغا اًرمأ سيل عمجلا ىلع :لادلا نزولا ىلإ درفنلا

 ماظنلا نم ءيش اهيف ظحلُي لب ؛خلإ ... تاكرحلا يف رييغتو ةدايزو فذح نم لاقتنالاو

 د فاتحوب :نييشنلا نجلا اةييلاو ةعاوق: نطو ةاحنلا :نلخ لادم يذلا مالا لف ويعلو

 .ةيلاتلا طاقنلا اهنم ؛ءعمجلا ىلإ درفملا نم لاقتنالا ةيماظن ىلع دهاوشلا نم

 2 ا 3 فعل م ا 4# دع م م ل مال ظل دع م م م إل سس أ سك

 :كلذ نمف

 :يهو ءامود للاَعف ىلع ةددحم انازوأ مهريسكت ©



 فشك" هباتك يقف ةرديحلا ناميلس نب يلع لوقي :درجلا يعابرلا نازوأ -

 اهتاكرح طبض دعب اهل لْثَمو " نازوأ ةسمح هلف يعابرلا اًمأو" :!"وحنلا يف لكذتملا

 عيمجف" :لاق مث ”بيترتلا ىلع هرطَمق و مهْرد و نري و جرُيز و رَمَج :ب

 «نئاربو «جرابّزو ءرفاَعَج :لاقيف ءايسامح اهب ريصيو «ةثلاث فلأ هيف دازت كلذ

 ."رطامقو ؛مهاَرَدو

 للعفو قتزرفك لّلعَف :ٌةعبرأ يهو :درجملا يسامخلا نازوأ -

 هتلثمأ عمَج نوكيف ؛هرخآ فذحب كلذو .تورشك للعفو ,لمعذقك للعفو ءبغطرقك

 وأ سماخلا فذح يفو اذه ."دوارشو معاذقو ءعطارقو ءدزارف :بيترتلا ىلع

 .اهطسب عضوم اذه سيل ليصافت هريغ

 ١ وحنلا يف لكشملا فشك :رظنا ١55 عومجلا ناولأ يف لصفلاو 49-5١.

 ©١96-155. وحنلا يف لكشملا فشك :رظنا ؟



 ءاوس ؛هدئاز فذحب للاعف ىلع عمجي هنإف : ديزملا يعابرلا نازوأ -

 ىلع عمجي ذإ ءجرحتدتُم :وحن نيفرح وأ ٍجِرْحَدُم :وحن اذحاو افرح كئازلا ناك

 .'نيل فرح هرخآ لبق نكي مل اذإ اذهو «نيلاحلا يف جٍراَحَد

 سماخلاو دئازلا فذحيف :دحاو فرح هيف ديزملا يسامخلا نازوأ -

 ىرٌّتْعَبَقو ءردانخو سيرّدنخو «بطارقو سوُيطرق :وحن عمجلا دنع يلصألا

 ."ثعاَبقو

 اذإ ءاهتانزاوم وأ «ليلاعف ةغيص ىلع ديزملا لوصألا يعابر نزو مهريسكت ٠

 «قيترغو .سودرفو «قالمعو روقصُغو ليدنق :وحن كلذو ءنيل فرح هرخآ لبق ءاج

 رارسأ) يف ُيرابنألا لوقي .”قينارغو سيدارفو قيلاّمَعو ريفاصعو ليدانق :ىلع عمجتف

 ّنأل :لبق ؟للاعف لاثم :وهو دحاو لاثم ىلع ايعابر ناك ام َعِمُج ملف :ليق نإف' :(ةيبرعلا

 ءةدحاو ةقيرط مزلأ فرحأ ةثالث ىلع ناك امم لقت/ ناك امل فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام

 ١ عومجلا ناولأ يف لصيفلا :رظنا 5١.

 ” قباسلا عجرملا :رظنا 11-9٠.

 “٠ يفاولا وحنلاو ؛١١7-17017/ يديبزلل حضاولا :رظنا 17519-55/4.



 .ةنكاس الإ نوكت ال طق اهنأل فورحلا فخأ اهثأل اهريغ نود هدحاو ىلع فلألا تديزو

 امنإ :ليق ؟جرافسو لجرفس :وحن ؛عمجلا يف ايسامخ ناك ام رخآ فذح ملف :لبمت ناف

 ابلط فذحف «لفثتسم ناكل لصألا ىلع هب ىتأ ولو ؛هلوطل هفورح رخآ فذح بجو

 ةملكلا رخآ يف فذحلا نأل ةملكلا فورح فعضأ هنأل فذحلاب ىلوأ رخآلا ناكو «ةفخلل

 .' ”هريغ نم رثكأ

 ىلع ةَنّيَعُم نازوأ تاذ تادرفم َعمج برعلا َمازتلا نأ قبس اميف انل دهاشلاو

 امل مهنم كآرذإو يعَو نم اًعبان اََبتم اًماظن ُسكعي امنإ» ليلاَعقو لئاَعفك ءةدئحُم غيص

 :يلي

 .عمج ةغيص ةغيصلا نوكت نأ ىنعمل

 اوفذحف «ةملكلا يف اهعقومو «ةدئازلا فورحللو «ةملكلل ةيلصألا فورحللو

 نم لاقتنا :نالاقتنا هتقيقح يف وه لصاحلا لاقثنالاف :كلذ وحنو ءاهضعب اوبلقو ءاهضعب

 .عمجلا ىنعم ىلإ دارفإلا ىنعم نم لاقتنا هقفاري (عمجلا) ظفللا ىلإ (درفملا) ظفللا

 ىلع هحرش يف هتاليلعتو يربكعلا لاوقأ رظنا ليصفتلا نم ديزملو 2731١ ةيبرعلا رارسأ :رظنا ١

 ,.416-59 ٠/9 عَمْللا



 .ةملكلا نم لوصألا فرحألا دحأ فذح نم عمجلا ىلع بترتي ام كلذ ةلعو

 .هظوفلمو هقوطنم يف حيصفلا يبرعلا هيعي رمأ وهو «ةيظفللا عمجلا راثآ نم اذه ُدَعْيو

 :'يطويسلا لوقي .هب ىنعُيو

 هركتسم لوصألا يسامخلا ريسكت :ةدعاق "

 . هلم فرح فلحا لجأل هركتسم لوصألا يسامخلا ريسكت :(طيسبلا) يف لاق

 .'هيف فذح ال ذِإ يعابرلا فالخب

 :يناثلا عونلا و ءاّمات اعنم ريسكتلا نم عنُم ام :لوألا عونلا :ناعون غيصلا هذهو

 .اًمات سيل وءابلاغ اعنم ريسكتلا نم عنم ام

 ١ رئاظنلاو هابشألا :رظنا 45/9 1.



 ام ءعومجلا ىهتنم غيص يهو :اّمات اعنم ريسكتلا نم عنم ام :لوألا عونلا »

 نم دحأ كلذب لاق الو ءاهريسكت برعلا نع دري مل ذإ «ليعافم وأ لعاقم انزاوم اهنم ناك

 :ناتّيزَم اهيف غيصلا هذهف ؛عومجلا ىهتنم غيصب تتعن كلذلو «ةغللاو وحنلا ةمئأ

 .اهنزو ىلع درفم يتأي الف «درفملا يف اهل ريظن ال اهنأ :ىلوألا

 نوكردي ءاحصفلا برعلاو ءاهيف ةخسارو ةيعمجلا يف ةلصأتم اهنأ :ةيناثلا

 :كلذ ىلع لدي اممو .مهناهذأ يف هنوعيو ؛كلذ

 ىلع «ماعنأو لاّوقأك (لاعقأ) نزو ىلع اعومجم ءاج ام اورسك مهنأ ب

 كرتشي (لاعفأ) نزو ّنأ اذه يف دهاشلاو .ميعانأو ليواقأ :ك (ليعافأ) ةغيص

 درفم يتأي الف عمجلاب صاخ هنأ يف ءامهنزاو ام وأ «ليعافمو لعافم ينزو عم

 ظ «ريسكتلا لبق دقف كلذل ءامهلثم عمجلا يف اليصأ سيل وهف اذه عمو ؛هنازو ىلع

 ال امهئإف ليعافمو لعافم امل ءليعافقأ وهو ءامهدحأ نزو ىلإ هعمج ىهتناف :
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 يف انكمت غيصلا دشأو «دارفإلا ةلاح نم عمجلا غيص دعبأ امهف ءناَرّسكُي

 . 'ةيعمجلا

 يف ةماه ةلالد كلذلو .فرصلا نم عومجلا ىهتنم غيص اوعنم مهنأ -

 ٌرمأ عمجلاف ءاهيف هرثألو ؛عمجلاب ةصاخ ةغيصلا نوكت نأو ءعمجلا ينعمل مهيعو

 ناذهو.رهاظ يظفل رمأف فرصلا نم عنملا امأ «ةيونعم هتلالدو ؛ٌيونعم

 مهفلو .ايوق اطابترا ناطبترم ءفرصلا نم عنملاو ةيونعملا عمجلا ةلالدءنارمألا

 نم عنملا ةرهاظل مهليلعت يف ةاحنلا هركذ ام دنع فقأس امهنيب مئاقلا طابترالا اذه

 . طابترالا اذهل احيضوت لب دارطتسالا ليبس ىلع سيل كلذو ءفرصلا

 رسكت وأ اهنونت ملف رايتخالا يف ءامنسألا ضعب برعلا فرصت مل :ةاحنلا لوقي

 - اًيونعم - مسالا نم لقثأو «ليقث لعفلا ذإ ؛لعفلا كلذب تهبشأف ءاهيلع أرط لقثل اهرخاوأ

 :بلتجم ٌنكاس فرح نيونتلاو «ةليقث ةكرح ةرسكلا ّنأ :كلذ نايبو .فرصي نأ حصي الف

 ال يأ ؛نيونتلاو ةرسكلاك ايظفل القث لبقي الف ءايونعم القث ليقث لعفلاو دئاز لقث وهف

 .فرصني

 ١ ءحع .الرع باتكلا :رظنا 51



 لبق دقف اذل ءلعفلا نم فخأ هنإف نكمأ انكمت ةيمسالا يف نكمتملا مسالا امأ

 ىلع أرط اذإف .هل ةزيمملا مسالا تامالع نم ناتمالعلا ناتاه تناكف «نيونتلاو ةرسكلا

 اهدنع هنإف لقثلا يف اهيلإ برقأو لاعفألاب هبشأ هلعجي القث هل تّبّبس رومأ وأ رمأ مسالا

 ؛نيونتلاو رسكلا نم عنميف ءنكمألا ريغ نكمتملا ةبتر ىلإ نكمألا نكمتملا ةبتر نم لزنَي

 امهنم نيتلع عامتجا نم دب الو ءفرصلا نم عنملا للع يه رومألا هذهو .فرصلا يأ

 ةلع ريثأتب فرصلا ُعنمُي دقو .فرصلا نم -هيلع امهريثأت ببسب -عنمي ىتح مسالا يف

 اهتلالد ةلاصأ يف اهنإ يأ ؛'عومجلا ىهتنم ةغيصك «نيتلع ماقم موقت اهتوقل اهنكل ؛ةدحاو

 ىدأف ظفللا ىلع هرثأ سكعنا ؛مسالا يف ايونعم القث تببس دق هيف اهخوسرو عمجلا ىلع

 لديو «ةيظفللاو ةيونعملا ةيحانلا نم اليقث عمجلا نوذعي ةاحنلاف ءفرصلا نم هعنم ىلإ

 برعلا نإف مدقتملا ةاحنلا ليلعت ىضتقمبف ؛"ىنعمو اًظفل ليقث عمجلا' :' يضرلا لوق هيلع

 هعنمل اغوسم ناكف مسالا ىلع يظفل رثأ نم هل امو ؛عمجلل يونعملا لقثلا اذه تكردأ

 .ةاحنلا قافتاب اذهو ١

 .545١/؟ رئاظنلاو هابشألاو «4 0/7١ يضرلل ةيفاشلا حرش :رظنا
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 ةلالدلاب ةصاخ ام غيص نوك ىنعمل ماتلا مهيعو سكعي مهنم كاردإلا اذهو ءفرصلا نم

 .هيف اهتلادصأل عمجلا ىنعم ىلع

 يه «ةماه ةيظفل ةيضق وه فرصلا نم عنملا ةرهاظ حاتفم نأ ىرن قبس امم

 هولاق ام يفكي ال دق نكلو ءاهوللعو ةرهاظلا ىلإ ةاحنلا رظن اذكه .ةفخلاو لقثلا ةيضق

 يظفللا اهرثألو ءةيعمجلا يف عومجلا ىهتنم غيص ةلاصأل برعلا يعو ىلع اليلد هوللعو

 حيصف يف برعلا هلمعتست امم دهاوشو ةلثمأب ةاحنلا لاوقأ دضعأسف اذل ءمسالا ىلع

 ءافولا ىلإ هب وبصأ ليلحت يف «ةيوغللاو ةيوحنلا لوصألاو قفتي امبو ءرهتشملا اهمالك

 .ضرغلاب

 :كلذ نمف

 درفملا اهادحإ نوكت ثيحب يفرصلا نزولا يف غيصلا ضعب براقت ءالوأ

 .اهحتفب للاعقو - ءافلا مضب - للاعف :يّتغيصك كلذو ؛عمجلل ىرخألاو

 نينزولا الكف ُمهارد يعم :كلوقك ةيناثلاو ءدلاكع نبل اذه :كلوقك ىلوألاف

 : !رهاظ اقرف امهنيب ّنكلو ءلوصألا ُيعابر
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 ءهنازو ىلع عمجلا يتأي ال درفملاب صاخ ّْنزو «ءافلا ٌمومضم «لوألا نزولاف

 درفملا يتأي ال عمجلاب صاخ ٌنزو وهف ءءافلا ٌحوتفم ءيناثلا نزولا اّمأ ءادبأ فورصم وهف

 ' امم - قافتالاب - ةحتفلا نم لقثأ ةمضلا نأ عمو ؛فرصلا نم عونمم وهف ءهنازو ىلع

 . كاذ امو ءلوألا نود فرصلا نم عنم ريخألا نأ الإ ؛(للاعق) نم اظفل لقثأ (للاعف) لعجي

 امو ءيظفللا ةمضلا لقث ريثأت نم ربكأ ريثأت هل ايونعم القث هل تببس هيف ةرثؤم ةّلعل لإ

 تعارف «هتكردأو كلذ برعلا تعو دقو .للاعف ةغيص يف عمجلا ىنعم لقث الإ لقثلا كاذ

 يظفللا ةمضلا لقث ريثأت ىلع يونعملا هلقث ريثأت تمدقف - عمجلا ىنعم - ىنعملا بناج

 . وحن وأ ٌمهارد هذه :رايتخالا يف لوقت نأ اهعواطي ال اهناسلف كلذل ؛فرصلا نم هتعنمف

 .كلذ

 تقحل اذإ - لعاقم نزاو امم - عومجلا ىهتنم غيص برعلا فرص ءايناث

 "صنع ءاثلاف .ةرساكأو ةكئالمو ةفرايص :وحن يف امك ؛ةكرحتملا ثينأتلا ءاث اهرخآب

 اهتلاصأ ةيصوصخ اهنع لازأف ءاهوحنو ؛تاملكلا هذه يف ةيعمجلا ىنعم ىلع َرْثَأ يظفل

 هذه لاوزبف ؛ةّيهارك :كدرفملا هيلع يتأي نزو ىلع اهتلعج اهنأل ؛ةيعمجلا يف
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 ىنعمل برعلا كاردإ ىدم حوضوب اضيأ سكعي رمألا اذه .ظفللا فرص ةيصوصخلا

 اى 5

 .ظفللا ىلع لك رثأو ءدرفملا نيبو هنيب مهزييمتو ؛هغيص ةيصوصخو عمجلا

 :لوقت برعلاف .اهلثام امو يسارك :ةملك كلذ لاثم .رخآ انيح فرصلا نم عنتميو ءانيح

 ةغيص ىلع يسرك عمج ؛عمجلا ىنعم اهب ةديرُم ءرهشألا وهو ةفورصم ريغ ؛(يسارك)

 0 َء 0 5 5 2
 اهب ةديرم ءةرهش لقألا وشهو ةقورصم ء(يسارك) :كلذك لوقتو «يلاعف عومجلا ىهتنم

 ظفللا كلذب خلسناف ؛عمجلا ءايب ةددشملا ةبسنلا ءاي لادبتساب - عمجلا - يسارك ىلإ ةبسنلا

 ىلإ ٌبوسنم :(يسارك) ٌريدقت ذإ ءدرفملا فصولا ىلإ برقأ راصو «ةيعمجلا رثأ نم

 ' ريبكلا يونعملا فالتخالا اذهو ءامامت فلتخم ىنعملا نكل «هتاذ وه ظفللا نذإف ."يسارك

 برعلا هتكردأ فالخ وه لب ءهتعو امو هتلهج برعلا ّنأب لوقلا فاصنإلا نم سيل

 ىرخأ ةرات عنملاو ةرات فرصلا :مهمالك يف مهلامعتسا كلذ دهاشو ؛هجئاتنو هبابسأ تعوو

 .دارملا ىنعملا ريثأتو ظفللا نيب مات ماجسنا يف

 ١ يفاولا وحنلا :رظنا 7117/4
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 ةيمسالا ةغيصلا نيب مئاقلا طابترالل برعلا ْيعو الول هنأ انل حضتي قبس امم

 يف مات ءالجب رهظي يذلا يظفللا اهريثأت اوكردأ امل «عمجلا ىنعمب اهصاصتخا نيبو

 دقو .«فرصلا نم ةعونمم عومجلا ىهتنم ةغيص نأ لصألاف ءفرصلا نم عنملا ةرهاظ

 قطف راشيل يقلل ف كاطخ قلوس بعسل مقام نملك: ىلا رفا انج ةباع ناز

 اهتبراقم ىلإ عمجلا يف اهلصأت ةيصوصخ نم اهتلقنف «هتغلأو اهيلع اهريثأت ةأطو نم

 :كلذو ءدرفملا ىنعم

 :دلاكع ةمضك تاكرحلا يف رهاظ رييغتب اّمِ

 :ةفرايصو ةكئالم ءاتك دئاز فرح ةفاضإب وأ

 برعلاف .يساركو يسارك وحن يف امك - ةفاضإو فذح ريدقتب - ردقُم رييغتب وأ

 :يتألل مهمالك يف نوعاو نذإ

 يف اهتلاصأب - عومجلا ىهتنم غيص يهو - ةنيعم ةيملسإ غيص ةيصوصخ

 .ةيعمجلا

 .ةتبلا ٌدرفم اهنازو ىلع يتأي الف ءعمجلا ىنعم امود غيصلا هذه موزل
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 لاقثنا عمجلا ظفل ىلإ درفملا ظفل نم مهلاقتناف ؛مهدنع ريسكتلا عمج ةّيلآ ةّيماظن

 .ايئاوشع وأ ايثبع سيلو «عاو ٌمظنم

 ٠ تقضلا صضعب يهو :اًماث سيلو ءابلاغ اعنم ريسكتلا نم عنم ام :يناثلا عونلا »©

 و ؛(ثيكسو قيدص)ك :ليعف و «(قابسس)ك :لاَقَف :وحن ةغلابملا غيص اهنمو ءةقتشملا

 نع اهريسكت دري مل ذإ ؛(موُبَق)ك :لوُعْيَف و .(سوُدق)ك :لوُعُف و «(رابك)رك :لاَف

 .'برعلا

 كلذ ةلعو ءماع لكشب تافصلا ريسكت ةلق ىلإ برعلا ليم ةاحنلا ظحال دقو

 ربكت ل نأ تافضلل. يف لضألا نأ ملعا“ :"يضرلا .لوقي :'لاعفألل اهتهتاشم .مهدنع

 واولا وهو «لعفلا رخاوأب ام اهرخاوأب عمجلل قحليف ءاهلمع اهلمعو لاعفألا اهتهّباشمل

 نأ لصألاو اهب ةنكتسملا رئامضلا لصتت اًضيأو ؛هعرف هنأل ءاتلاو فلألا هعبتيف «نونلاو

 ةسضيخسلف ةيبرعلا سوردلا :عماجو كالا 53/م لصفملا حرش :رظنا ١

 /" بابللا :هيباتك يف يربكعلاو ء717/7١٠ ”تكنلا" يف ملعألا :ليلعتلا اذه اوركذ نيذلا ةاحنلا نم ”

 .511-5184/؟ عمللا حرش يف عّبتملاو

 ,1١11-5/7١9؟ يضرلل ةيفاشلا حرش :رظنا "
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 واولاب عمجت نأ ىلوألاف كلذ ريسكتلا يف سيلو رئامضلا كلت ىلع لدي ام اهظفل يف نوكي

 ةعامج ىلع لديل ءاتلاو فلألابو ءروكذلا ءالقعلا ريمض نانكتسا ىلع لديل نونلاو

 تهباش نإو دماوجلاك ءامْسأ اهنوكل تافصلا ضعب اورسك هلك اذه عم مهنِإ مث ؛مهريغ

 ا :يثالثلا يف لعافلا مسا ريسكت نم رثكأ ةهبشملا تافصلا ريسكتو ؛لعفلا

 لعافلا مساو هنم لوعفملا مسا ريسكت نم رثكأ يثالثلا لعافلا مسا ريسكتو ءههبش نم لقأ

 ' لعافلا مسا نم اظفل امهعراضمل ةهَّباشم رثكأ نيريخألا نأل ؛يثالثلا ريغ نم لوعفملاو

 ةلومحم تافصلاو ءريسكتلا يف انكمت دشأ ءامْألا نأ ملعاو .... هعراضمل يثالثلا

 ىلع اهلمحاف رعشلا يف تنك نإف تافصلا نم ءيش ريسكت كيلع هبتشا اذإف ءاهيلع

 لوقيو ."ةمالسلا عمج الإ عمجت الف رعشلا ريغ يف تنك نإو ءاهريسكت اهرسكو ءامنسألا

 عم ةفصلا لامعتسا رثك اذإو «ةيمسالا ةبلغل فعض ىلع ةفصلا رسكت دقو' :'شيعي نبا

 عم ةفصلا لامعتسا لق اذإو ءاهيف ريسكتلا لوخد لقو ةيفصولا تيوق فوصوملا

 ."اهيف ريسكتلا يوقو ءاهيلع ةيمسالا تبلغ هماقم اهتماقإ رثكو فوصوملا

 ١ لصفملا حرش :رظنا 514/8.



 اههبش ةوقل رسكت الآ تافصلا عمج يف لصألا نأ منقتملا ٌيضَرلا مالك نم مهفي

 اذإ ريسكت عمج عمجت دق اهنكلو ءىرخأ ىلإ ةفص نم ةتوافتم هبشلا اذه يف يهو «لاعفألاب

 ةرثك كلذ ةلعو «ةيفصولا ىنعم نع اهدعبو ءامسألاب اهقاحتلا يوقو هبشلا اذه فعض

 يف اهلامعتسا ةرثك ببسب ةيمسالا صئاصخ نم ائيش تبستكا تافصلا ضعبف :«لامعتسالا

 . 'دْبع ةملك يف امك ءءاحصفلا لامعتسا يف اهريسكت غاسف ءءامنسألا عقوم

 راّبجك -- ةغلابملل وهو - لاَّعَف نزو ىلع ةليلق تاملك اًرّئْكُم اهنم درو اّممو

 .بيترتلا ىلع «ريكاكأو ؛ةلجاجتو «ةربابجو «ريبابج :اهعمج يف اولاقف ءراكأو لاَجَدو

 هذه نزاوي ام درو هنأل ؛ةفصلا نزو ىلإ سيلو ىنعملا ىلإ ةدئاع نذإ ةلعلاف

 : كلذ نمو ءاهئريسكت ٌعمُس دقو ءامْسألا نم تافصلا

 ريواوغ اهعمجو ءشاْفخو بُذلكو راع :وحن (لاّعف) نزاو ام -

 .شيفافخو بيلالكو

 ١ هم لصفملا حرشو ء١/48١١ يضرلل ةيفاشلا حرشو ء57/7 باتكلا :بيترتلا ىلع رظنا 2,7

 رئاظنلاو هابشألاو ١/١ 44؛ ةيفلألا ىلع ينومشألا حرشو 197/4.
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 ريجايد اهعمجو ءروفّيطو موزّيَحو روجُيَد :وحن (لوعُيف) نزاو امو -

 .ريفايطو ميزايحو

 ظ .سيمامقو ةسواسق اهعمجو ءسيّمقو سيّسق :وحن (ليعف) نزاو امو -

 .'حيتاتفو حاّنق :وحن - ردان وهو - (لاّعف) نزاو امو -

 . اهترجأ برعلا نأب ةغلابملا تافص عمج نم اذه وحن دورو شيعي نبا للعيو

 .'ءامسألا ىرجُم

 ىنعمب هطابتراو «ةملكلا يف ةيمسالا ىنعمو ةيفصولا ىنعم نيب ٌزييمتلا اذه

 اريسكت «هيلع عمجت يذلا عمجلا عون ديدحتو «درفملا ةغيص ىلع يلاتلاب هرثأو «ةيعمجلا

 مهكاردإ رهظُي امك ,مهيعوو برعلا نهذ يف هليصافت حوضوب لئام ءاحيحصت وأ ناك

 ةلدأ نمو .قورفلا هذه رثأو ءاهنيب اميف قورفلاو «لاعفألاو تافصلاو ءامنسألا صئاصخل

 : ندع نتعبلا تسمن نطوخلاو نععأ ودا ينج هلا كلذ

 .ةيفصولا ىنعم قيقحت كلذب نيديرم ءصوُحو رمح -

 ١ عومجلا ناولأ يف لصيفلا :رظنا 1ا١.

 ,51-58//م لصفملا حرش :رظنإ ؟



 مهم قرف اذهو .'ةيفصولا ال ةيمسالا نيديرم «صواحأو رماحأ -

 :'[ليوطلا] ىشعألا تيب يف امك ءعمجلا يف هرثأ رهظ

 اًصواخألا تيَهَن ول ورمع دبع اسيف 2 رفعج لآ نم صوُخلا ديعو يناتأ

 نيفلتخم نيعمج صوحأ ظفل عمج دق ءوه نم وهو - برعلا ةجانص - ىشعألاف

 مذلا ديري ناك (صوُح) ىلع هعمج امدنعف ؛امهنم دحاو لك ىدؤم ايعاو ؛هسفن تيبلا يف

 كلذ مهيف نأ ديري «نينيعلا رخؤم قيض :اهانعم نأل ؛صوحأ يف ةفصلا حملب ءاجهلاو

 .'ةيمسالا اديرم (صواحإ ىلع صوحأ عمج مث «هنودعوتي ذإ مهب أزهي وهف «بيعلا

 ةديصقلا هذه يف ىشعألا هاجه يذلا«ةثالع نب ةمقلع موق صوحألا ونب مه :صواحألاف

 دنع برعلا فوقو ىلع ليلد لامعتسالا اذه يفف .صوحألا نب ورمع دبع وه مهميعزو

 دارأ امدنعو ءةيفصولا هيضتقت ام ىلع عمج ةفصلا دارأ امدنعف ءاهنيب مهزييمتو «يناعملا

 ١ باتكلا :رظنا 7//744.

 .155 ريبكلا ىشعألا ناويد :رظنا "

 يف شيعي نبأ قيلعت كلذك رظنا ."صواحأ امساو ءصوُحخ ةفص هعمجو ءيمس هبو صوحأ لجرلاف ءبيع وهو
 ,1 باتكلا ىلع فورخ نبا حرشو "5 لسصفملا حرش

 لل



 ترّسك اذإو' :'هيوبيس لوقي .ةيمسالا ةلالد ىضتقم ىلع عمج - وه وه ظفللاو - ةيمسالا

 كلذ ىلع اًمْس' تراص اذا اهّترَسَك ءامنسألا نم اهريظن هيلع َرْيُك دق ءيش ىلع ةفصلا

 اما تراص اذا ةفصلاب كل تركذ ام اولعفو «ناقازو قاقز لثم ناعجشو عاجش كلذو

 .لمحُي امنإف نارفش وأ نكت :اولاق اذإف ءرقاشألا :رقشألاو «رماحألا :رمحألا يف تلق امك

 :ةفصلا مكح نع تجرخ اهب يمس اذإ ةفصلاو ":"شيعي نبا لوقي و."“فصولا ىلع

 ." هفرعافءصواحألا اولاق كلذل وءءامسألا عمج تعمجو

 :.:طيارلا هي :(عاجش) لاثم اميس الو هتلثمأو هيوبيس لوق ىلع يفاريسلا قّلعو

 نيبو ةملكلا يف ةيفصولا ىنعمو ةيمسالا ىنعم نيب قيقدلا قرفلل برعلا يعو نيب رهاظلا

 ةسخ ىلع ا نوزع تعا نت ف نيشلا لوفي" امك دح كرعلاف :ءاهل ةرامكملا مكيخلل ةقيض

 خا

 نابرغو ِناَقز :ك ءٌةَعْجَشو ٌناعِجشو ٌناَعْجَش :يهو «ةيمسالا رابتعاب اهنم ةثالث

 .بيترتلا ىلع ةّملغو

 ١ باتكلا :رظنا "/4 5٠.

 5١/0. لصفملا حرش :رظنا ؟
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 .ءاقرظو فارظ :ك ُءاَعِجشو ٌغاجش :امهو «ةيفصولا رابتعاب اهنم نانثاو

 .""نيهجولا نيذه ىلع هعمج ْزُجَي مل عاجشب تيس اذإف" :لاق مث

 ٠ ؛,برعلا دنع عمجلا ةيماظن أدبم دييأت يف بصت لئالدلاو دهاوشلا نم هوحنو اذهف

 .ةيونعمو ةيظفل صئاصخ نم اهيلع بترتي املو «اهل ماتلا برعلا يعوو

 درفملا ةلالد اهتلَمَح - ةصوصخم غيص ىلع تعءاج - ءامنمأب تقطن برعلاف

 ةغيصلا يف نيتلالدلا الك نيب قرفلل رهاظو مات يعوب :ىرخأ ةرات عمجلا ةلالدو «ةرات

 «عمجلاو درفملا امهيلع درو ْذِإ - لاثملا ليبس ىلع - لاعفو لف ةغيص :كلذ نمف ؛اهتاذ

 يف ؛باعك كلتو فرغ هذه :لاقيو ؛درفملا ىلع ةلالدلا يف ءباتك كاذو در” اذه :لاقيف

 .عمجلا ىلع ةلالدلا

 :اهنم قرط ةدعب مهمالك يف نيتلالدلا الك نيب زييمتلاب رهظي يعولا اذهو

 وبأ لاقو' :عجش ةدام "حاحتصلا" يفو ءاذه 4٠. 4/؟ "باتكلا' شماه يف يفاريسلا قيلعت رظنا ١

 ."كيرحتلاب ٌةَعَجَش موق :ٌةاريغ ىكحو «ةَعْجَش َو ةعْجش ٌموق :ةديبع
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 هنا و ءباتك هنا :وحن ركذملا ريمض لمعتسي درفملا عمف :ريمضلا لامعتسا »

 .فرغ اهنأ و «باعك اه :وحن ثنؤملا ريمض لمعتسي عمجلا عمو ءدرْئص

 :اهريثكو اهليلق «ةيددعلا ةيمكلا فالتخاب فلتخيو : دادعألا ٌزيبمت »

 باعك ةسمخ هذه :لوقتف ءاَعمِج زييمتلا نوكي ٍلقلا ددعلا عمف -

 .فرغ سمخو

 0-0 ايف
: 

 رغ نوسمخو

 :يلاثلا ظحالن انه نمو

 ةدايزلاب مَن رييغتب - ٌبْعَك وه - لصأ نم ءاج غرف يه «لاعف - ًالثم - باعك

 .تاكرحلا رييغتو

 صقنلاب رييغتب بنك وه ٌعرف هنع عرفتي لصأ هنكل - كلذك لاعف - باتك امأ

 .تاكرحلا رييغتو

 اًماظن ٌرهْظُت يلامعتسالا ّيظفللاو يونعملا ينهذلا اهّْيَقشب - ةيلآلا - ةيلمعلا هذهف

 ْذإ ءكلذل برعلا يعو نيبتو ؛عمجلا ىلإ درفملا نم لاقتنالا ةيطابضنال ةّيبرعلا يف اًحضاو
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 اوناك لب ؛عمجلا ىنعمو دارفإلا ىنعم نيب ةدحاولا ةغيصلل مهلامعتسا يف اوطلخي مل مهنإ

 .رخآلا نع امهنم دحاو لك هب زيمتي امو ءامهنيب قرفلا ةغلاب ةقدب نوُعَي

 ةغيص نم لاقتنالاب ؛عمجلا ةيلمعل قيقدلا ماظنلل نوكردم - نذإ - برعلاف

 : يلي امك ةزجوم ةقباسلا لئالدلا نم نيبت امك ؛عمجلا ةغيص ىلإ درفملا

 .عمجلاب ةصاخ نازوأ ىلع ةنيعم تادرفم ريسكت مهمازتلا -

 .لوصألا يسامخك :؛تادرفملا ضعب ريسكت مهتهارك -

 نم رّخُأ اغيص مهعنمو ءامات اعنم ريسكتلا نم ةنيعم اغيص مهعنم -

 نزولا يف عمجلا ةلالدو دارفإلا ةلالد نيب يظفللاو يونعملا مهزييمت -
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 ريسكتلا فلأ دعب لوصأ فرحأ ةثالث ءيجم عانتما . ج

 :ريسكتلا فلأ دعب لوصأ فورح ةثالث عمجلا يف دجوي ال " :'”يطويسلا لوقي

 نوكي التل ريسكتلا فلأ دعب لوصأ فرحأ ةثالث عمجلا يف دجوي ال :(طيسبلا) يف لاق

 .يعابرلا ىلإ ُيسامُحلا ريغصتلاو ريسكتلا يف ُدَرُي كلذلو ؛اهزجع نم لقأ ةملكلا 'ردص

 .”لوصألا فورحلا يف اهزجعو ةملكلا ردص بسانتيل

 :اهنم ءرومأو ةدعل برعلا يعو هذه عمجلا ةغيص يف مازتلالا هذه سكعي

 .امهنم لك رثأو ءلكلأ يف دئازلا فرحلاو يلصألا فرحلا عقوم

 :لداعتلاو نزاوتلاو يزاوتلا أدبم

 ”رمأ برعلا دنع ةفخلاو لقثلا ٌرمأو :هتفخو هلقث ىلع رثؤي ظفللا يف هلالتخا ذإ

 .ناكمب ةيمهألا نم وه

 فوذحملا ٍلصألا عمجلا ُدَّر .د

 ةيبرعلا باوبأ نم ددع اهيف هكراشي ذإ ءريسكتلا عمج اهب درفني ال ةيصاخلا هذهو

 .بسنلاو ريغصتلاو ةينثتلاك

 ١ رئاظنلاو هابشألا :رظنا ؟/١44.



 5 هديعتست برعلا نإف «لوصألا هفرحأ ُدحأ فذح درفم ريسكت ديرأ اذإف

 هرثأل مهيعو سكعت عمجلل ةيصاخلا هذهف .عمجلا دنع اهلامعتسا يف هرهظت مث ءاهناهذأ

 نم ةدرجم ةيتوص ةلاح عمجلا غيص تناك ولف :فوذحملا لصألا در مازتلا يف يظفللا

 ا نيواود نم ًالدب ريناّيَتو نيواّيَد ىلع اًرانيدو اناويد برعلا تعمجل ؛ةيصاخلا هذه

 ةغيصو فوذحملا لصألا در نيب مئاقلا طابترالل اهنم يعول الإ كاذ امو :؛لعفت مل اهنكلو

 .رسكملا عمجلا

 ةغيص ىلع كلت عمجلا ةغيص عمجت مث ءام ةغيص ىلع درفملا برعلا عمجت

 ريغ ةيعامس ةرهاظلا هذه نأ ىلع ةاحنلا روهمجو .عمجلا عمجب فرعي ام وهو ؛ىرخأ

 دنعو .عومجلا ىهتنم غيص يه هذه عمجلا لحارم ةياغ نإ امك .'"ةدرطم الو ةسيقم

 هقفو 24517 ةلمكتلاو 5٠١« حضاولاو ؛77/# لوصألاو :519/7” باتكلا :بيترتلا ىلع رظنا١

 سوردلا عماجو 0 ا عماوهلا عمشو ,ه.7 بّرقملاو ل صصخملاو « يبلاعتلل ةغللا

 .539//؟ ةيبرعلا
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 . لمج عمج عومج وحن .ءتارم سمخ ىلإ ةرم نم رثكأ عمجلا عمجي دق ةاحنلا ضعب

 بلكأ يف امك - عمجلا ةغيص اورسك امدنع برعلا نأ وه ةرهاظلا هذه يف انذهاشو

 اهولماع هتاذ تقولا يف مهنكل درفم ةغيص ال عمج ٌةغيص اهنأ نوعي اوناك - ًالثم بلاكأو

 درفملا اذه نيبو اهنيب زييمتلا عم ءدرفملا رّمكُي امك اهورّيدكف اهل نزاوملا درفملا ةلماعم

 اذه :نولوقي مهف «ةثنؤم عومجلا نأل ؛اهعم ثنؤملا ريمضلا لامعتسا ليادب اهل نزاوملا

 لوقي .نيراصم يهو ءنارصم يهو ءريصم وهو «بلاكأ هذهو بالك هذهو ؛ْبلك

 بصقو ةّبصق لثم تاّمكأو ٌمكأ عمجلاو' :ةّمكألا عمج يف 'رينملا حابصملا يف يمويفلا

 باتك لم - نيتمضب - مكأ ماكإلا عمجو «لابجو لبج لثم ماكإ مكألا عمجو «تاّبصقو

 ."قانعأو قنع لثم ماكآ مكألا عمجو ءبتكو

 عبرأب - يمويفلا دنع -- رم ماكآ ىلإ ةّمكأ نم - لاثملا اذه يف - لاقتنالاف

 :يلاتلا ططخملا يف رهظي امك لحارم

 ١ ينومشألا حرش ىلع نابتصلا ةيشاحو :84/7 :رهزملا :رظنا 7١4/4.

 ةدام يف «ةَرَمَث ةملك عمج - نايبلا نم ديزمل - رظنا كلذكو ء(مكأ) ةدام رينملا حابصملا :رظنا ١
 .طيحملا سوماقلاو ءرينملا حابصملاو ءحاحصلاو «ةغللا بيذهت :نم لك يف (رمث)

 ا 1١



 . ماكآ 9 <- مكأ "1 <- ماكإ "7 <- مكأ '' <- (ةمكأ)

 ةيلمعف - مهانفلاخ وأ هوحن احن نمو ّيمويفلا انَقَفاو ٌءاوس - رمألا ناك امفيكو

 :نيتماه نيتلالد انل ُرِهْظَن عمجلا عمج

 اا نار ملا نسودسو هرقل ىقتانستم نوع قزرألل مرعألا لاو ةرتارألا

 .بسانملا ريمضلا عون رايتخا نم رهظي امك ءاهتاذ ةغيصلا يف

 نيعم ماظن هل ناك درفملل مهريسكت نأ الولف ءاهماظنو عمجلا ةيلآل مهيعو :ةيناثلا

 اهورسكف هيلع اهريسكت دارملا عمجلا ةغيص اولمح امل ؛مهلامعتسا يف هنوعبتي كرْدُمو

 ' كلذ سكع ءام ماظنل اعضاخ عمجلا ريسكت ناك اًملف .ايئاوشع اهريسكت ناكلو «هلاثم ىلع

 رهاظ: ماظنلاو ءعرف وه امنإ لصألا سيل عمجلا ريسكتف ءدرفملا ريسكت يف انيعم اماظن

 «عبتم ماظنل اعضاخ - لصألا وهو - درفملا ريسكت نوكي نأ ىلوألا باب نم ناكف :هيف

 .مهكاردإو مهقوذو ءهل مهيعو ىلع لديو هب برعلا مامتها رهظي
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 : يعو اهلالخ نم نربي ؛ةرهاظلا هذه ليلحت يف قمعأ ةرظن 'ينج نبالو ءاذه

 ىلع دهاوشلا نم ددع ركذ دعب اقلعم لوقيف ؛هغيص تالالدو عمجلا داعبأل ةيبرعلا ةينهذلا

 نوكي نأ ُرَكَنُي ال هنأل زاج امنإ - هرثكأ امو - هلثم 'ناك امو كلذ عيمج' :عمجلا عمج

 افلأو ءةرثكلل ةئام ّنأ ىرت الأ ؛ةرثكلا لاثم امهالكو .هبحاص نم رثكأ امهدحأ ناعمج

 تاتويبو «ةئام اتويب نأكف .هوحنو اذه ىلع مث :ءكلذك اضيأ فالآ ةرشعو ؛كلذك اضيأ

 فالتخا تملع كلذ ناك اذإو .كلذ فاعض نيباقعو ءنوسمخ انابقع نأكو .فلأ ةئام

 .لوق اذهف .ًابرطضم هءارو قبت ملو اذه ىلإ رمألا كب لآ اذإو :نيظفللا فالتخال نيينعملا

 كلذ نم دحاو لك ءيجمل 'ءادنو نابقع و بلكأ وكت: نسكت انمنإ كن كك: فاوخو

 زاجف ءداحألا ىرجم ترج ءيجملا اذه تعءاج املف ءاهقيرط يفو داحألا ةلثمأ ىلع

 ةرم تعمج امدنع يأ] - اهقرص زاج ام كلذل نأ ىرت الأ ؛اهريسكت زوجي امك اهريسكت

 ؛داحآلا ءيجم تعءاج اّمل اهيف ةيعمجلا ىنعمب دادتعالا كرثو . [نيباقعو بلاكأك ةيناث

 فرصو ءرورُمو سوُدسو يأ :ب ههبشل تويب فرصو «باتكب ههبشل بالك فرصق

 .19-778؟9//19"5 صئاصخلا :رظنا ١

 .شفخألا نع ًالقن اذهو 2777/7 صئاصخلا ؛رظنا ؛لابجو لبجك «ىذدن عمج انه ٌعادن ؟

 ليوا



 بلك فرصو «ناطرق لاثم ىلع هنأل ٌناَبنضَق فرصو «ناعبضو نايصعب ههبش نابق

 ىنعملا يف هبشأ ةلقلا عمج ناك امل : الضي( هنألو ؛ةمنسآلو ”زرأو ٌعبصَأ مهنع ءاج دق هنأل

 امكف ؛عمجلا يف دحاولا لحم ىنعملا يف ةرثكلا لاثم نم ةلقلا لاثم لحم ّنأل ؛دحاولا

 ."فاك اذهو «عمجلا نم ُهَّبَراق ام اورسك كلذك ءدحاولا اورّيدك

 برعلا دنع عمجلا ةيلمع فصو نإ :ةقثب لوقلا عيطتسن مدقتملا ضرعلا اذه دعب

 ةيظفل راثآو صئاصخ نم عمجلا غيصل ام اوكردي مل مهْنأب لوقلاو «ماظنلا مدع وأ ةيثبعلاب

 فسوي معز امك سيل رمألاف ؛ةيجهنم ريغو ؛ةحيحص ريغ ةرصاق ىوعد وهل «ةيونعمو

 دقلو ....«ةيثبع ةلئسم ةرثكلا عمجو ةلقلا عمج' :هلوقب '(فافكلا) هباتك يف يواديصلا

 ةاحنلا عضو دقل ىتح وه وه ةرثكلاو ةلقلا عومج نع ثيدحلاو نورقلا رثإ نورقلا تضم

 زئاكر تناك مدقت اميف ةروكذملا ةيسيئرلا سمخلا طاقنلاف //ٌمهسفنأ دنع نم تاديؤم اذهل

 .هصئاصخو عمجلل برعلا يعو تابثإو :ءىوعدلا هذه لاطيإ يف اهيلع تدمتعا ةيساسأ

 عمج يف هوررف لب ءريسكتلا عمج ىف هوررق ام رصتقي مل ةاحنلا هموجهو اذه .ل31/7 فافكلا :رظنا ١
 ىلإ انايحأ لصت - هباتك اهب نحش - ةرخاس ةيمكهت تارابعب ىرخألا فرصلاو وحنلا باوبأ ةفاك ىلإ هزواجت
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 صئاصخلا كلت غيصلا كلتل نوكي نأ اهنم يعوب تدارأ بعلا نأو ءاهراثآو هغيصلو

 .كلذل ةكردم اهتلمعتساف ؛تاريثأتلاو

 «عبتم ماظنل ٌعضاخ موهفم برعلا دنع ريسكتلا عمج ّنأ اّيلج رهظي قبس اّمم

 ا نارا ل ا اذه تابثإو .مهنم مات يعوب ءاحصفلا برعلا هكردي

 يوغل ٌماسقنا وه ٌماسقنالا اذه ّنأو ٠ ةرثكو ةلق ىلإ عومجلا غيص ماسقنال برعلا يعو

 مهنم ايثبع اميسقت وأ « ةاحنلا عضو نم ايحالطصا اميسقت سيلو ءاديج برعلا هيعي ليصأ

 .اهتادارم و برعلا كرادم نع ايبنجأ وأ



 ةيبرعلا يف كلذ ةيصوصخو ءةريثكو ةليلق ىلإ ةيددعلا تايمكلا ماسقنا نايب :ايناث

 ةليلق تايمك ىلإ - ةصاخلاو ةماعلا دنع - مسقنت ةيددعلا تايمكلا نأ مولعملا نم

 ةليلقلا ةيمكلل صيصخت ةيبرعلا يفو .هيف عازن الو هب مّلسم رمأ اذهو .ةريثك تايمكو

 هل ةياهن ال ام ىلإ ةرشعلا قوفو ءليلق ددع ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم ذدعلاف .ةريثكلا ةيمكللو

 تناك ةصاخ تالالد هلو ءادج ازيمم اصيصخت ناك ةيبرعلا يف صيصختلا اذه .ريثك ددع

 .ةرثكلل ىرخأو ةلقلل غيص ىلإ عومجلا غيص ماسقنا ساسأ

 ةرشعلا رايتخا ببس :يهو «ةماه ةظحالم ىلع فوقولا نم انل دب ال ؛كلذ نايبلو

 .ريثكلا ددعلاو ليلقلا ددعلا نيب الصيف نوكتل

 نم ددع يف ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم دادعألا قافتا ىلإ اَهُدَّرَم رايتخالا اذه َةَّلع نإ

 صئاصخلا كلت مهأو ؛ةرشعلا قوف دادعألاب ةقلعتملا كلت نع فلتخت «ماكحألاو صئاصخلا

 :ناتيصاخ



 :ددعلا زييمت عون :ىلوألا

 لوقت الو ءلاجر ةسمخ :لوقتف ءادرفم نوكي الو اعمج ليلقلا ددعلا زييمت نوكي

 رشع دحأ :لوقتف ءاعمج نوكي الو ادرفم نوكي هنإف ريثكلا ددعلا زييمت امأ ؛لجر ةسمخ

 ظ ةئم الوءاذالوأ نوسمخ الو ءالاجر رشع دحأ لوقت الو ءتيب ةئمو ءادلو نوسمخو ءالجر

 .تويب

 :ثنؤملا ريمضلا عون :ةيناثلا

 :لوقتف «لعفلا عم - ةوسنلا نون - ثنؤملا عمجلا ريمض لصتي ليلقلا ددعلا عمف

 :لوقتف ءحصفأ ريمضلا دارفإف ريثكلا ددعلا امأ .تضم :نم حصفأ ءنيضم لايل ثالث

 .'نيضم :نم حصفأ تضم ةليل نورشع

 عم ىتؤي ناك ثيح اذه يف هرسلا امف :ليق نإف' :'يشكرزلا نيدلا ردب لوقي

 ؟سكع ًالهو ؟عمجلا ريمضب ةلقلا عمو ءدرفملا ريمضب ةرثكلا

 هريثكلل ءاتلاو ليلقلل نونلا لعجت نأ راتخت برعلا نأ ىلع ' :صاوغلا ةرد حرش يف يجافخلا لوقي ١
 :كلوقك ةلقلا عمج عم نونلا ىّلوألا' :لاق مث «”حصفألا وه اذه .تلخ ةرشع ىدحإلو «نولخ عبرأل :نولوقيف
 نونلاب ءيجف عمجلا الإ زيمي ال ةلقلا عمج نأل ؛ترسكنا عوذجلاك ةرثكلا عمج عم ءاتلاو «ءنرسكنا عاذجألا
 نوكت يتلا ءاتلاب ءيجف درفملاب الإ زيمي ال كلذو ءريثكلا ددعلا ىرجَم يرجي ةرثكلا عمجو ؛عمجلا ىلع ةلالدلل
 ©151١-1١99, ةردلا ىلع هحرش رظنا ." درفملل
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 يأ - اًدحاو ةرثكلا عمج عم زيمملا ناك امل' :لاقف افيطل اًرس هل ٌعارفلا ركذ :انلق

 ةلقلا عمج امأو 2...« ادحاو هزيمم ريصي رشع دحأ نم هنأل ؛ريمضلا َدَّحَو - اًدرفم

 ءعمج هزييمت «ةرشعلا ىلإ اذكهو ءمهارد ةعبرأ ءمهارد ةثالث :لوقت كنأل مٌتمج هزيممف

 «رُخْبأ ةعْبتس» هناحبس هلوق اذه نمو ءادارفإو اًعمج زيمملا رابتعاب ريمضلا داعأ اذهلف

  رايتخالا وه اذهو ؛مالكلا مظن بسانتل "”روحب" لقي ملو ةلقلا عمجب يتأف 177 نامقل ةروس]

 ."ةلقلا عمج ىلإ ددعلا ةفاضإ يف

 .ريثكلا ددعلا نع هزيمت يتلا ةصاخلا ُةُماكحأو ءةصاخلا ُهّتامس ليلقلا ددعلل «نذإف

 :يتآلا لوق ىلإ لصن انه نم

 ءايهيدبو ايقطنم ارمأ ةريثكو ةليلق ىلإ ةيددعلا تايمكلا ٌماسقنا ناك امل »

 «تايمكلا هذهل ًاليدع وأ اريبعت ٌعمجلاو »

 نع اهزيمت ماكحأو صئاصخ اهل - ليلقلا ددعلا - ةليلقلا تايمكلا تناكو «

 «ةريثكلا تايمكلا

 :ةددحم ةمولعم غيصب اًطبترم ريسكتلا ٌعمج ناكو ©

 .؟4 - #7 /6 نآرقلا مولع يف ناهربلا :رظنا ١
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 نإ ؟ةرثكلا ىلع ةلاد ىرخألاو ةلقلا ىلع ةلاد غيصلا ضعب نوكت نأ زوجي ال ملف

 انه نمو .ةجيتنلا هذه ىلإ - ايقطنم - انب لصي ةقباسلا عبرألا طاقنلا نيب ارشابم اًطْبَر

 ةيحانلا نم اذه .ةرثكلاو ةلقلا ةلئسم ءىربكلا ةلئسملا هذهل مهسيسأت يف ةاحنلا قلطنا

 ىلع لدت ةماه دهاوش ةدع كانهف (ةيلمعلا) ةيقيبطتلا ةيحانلا نم امأ .ةيرظنلا ةيليلعتلا

 .ماسقنالا اذهل ءاحصفلا برعلا يعو سكعتو «ةرثكو ةلق ىلإ غيصلا ماسقنا ةلاصأ

 ةرثك و ةلق ىلإ عومجلا ماسقنا ةلاصأل برعلا يعو نايب :اثلث

 :ةيلاتلا لئالدلا و دهاوشلا لالخ نم كلذ رهظي و

 :كلذ نع ةرثكلا غيص عانتماو ءاهظفل ىلع ةلقلا غيص ريغصت :لوألا دهاشلا

 اهظفل ىلع ُرْعَصَت ةلعفو ةلعفأو لاَعْفَأو لمفَأ :عبرألا ةلقلا غيص نأ انه دهاشلاف

 .بيترتلا ىلع هَةلّيَعُفو ةّلعْيفَأو لاَعْيََأو لعْيَفَأ :اهريغصت يف لوقتف «ةرشابم

 اهريغصت يف برعلل امنإو ءاهظفل ىلع رغصت ال اهنإف ةرثكلا عومج رئاس امأ

 :ناكلسم

 .فورعم ةلق عمج اهل ناك نإ اذه ؛اهريغصت مث «ةلقلا عمج ىلإ اهدرب امإ »
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 دعب عمجت مث «ةلق عمج اهل عمسي مل نإ ءاهريغصت مث ءاهدرفم ىلإ اهدرب امإو «

 .عمج عمجلا ريغصت نأل ؛ةمالسلا عمج كلذ

 سيل اهيف ىنعمل وه - ظفللا ىلع ريغصتلا - ةيزملا كلتب ةلقلا غيص صاصتخاف

 . هظفل ىلع رغصي درفملا ذإ ءدرفملا دحاولا ةلالد نم اهتلالد برق وهو «ةرثكلا غيص يف

 كنإف ددعلا ىندأل ناك ءانب لك ْنأ ملعا" :'هيوبيس لوقي .ةلقلا ىلع زمر وهو «ةرشابم

 كلذ نوكي الو ؛عمجلا ليلقت ديرت امنإ كنأ لبق نم ؛هريغ ىلإ هزواجت ال «"ءانبلا كلذ رحت

 ةصتخم يه ةينبأ ددعلا ىندأل نأ ملعاو .هزواجت مل كلذ ناك املف ءددعلا ىندأل الإ ءانبلا

 ...ةلعفو ... ةلعفأو ... لاعفأو ... لمفأ ددعلا ىندأ ةينبأف ء... ءلصألا يف هل يهو ههب

 الخ ام ىرت الأ .لقألا هكرش نإو رثكألل لصألا يف وهف اذه الخ امف ؛ةينب/ ةعبرأ كلتف

 هئانب ىلع رقحي ناك لقألل نوكي اذه الخ امم ءيش ناك ولف «هدحاو ىلع 'رقحُي امنإ اذه

 :لامجأ يفو «ّبلبَكُأ :بلكأ يف كلوق كلذو ءددعلا ىندأل يه يتلا ةعبرألا ةينبألا رقحت امك

 ١ باتكلا :رظنا "/ 486 - 457.

 .ةرشابم هظفل ىلع هرغصت :يأ ؟

 .هظفل ىلع سيلو ءهدرفم ىلإ هدر دعب رغصي :يأ “
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 نم اهانعمس كلتكو .ةديلو :ةّدلو يفو مل :ةَملع يفو :ةبزّيجأ :ةبرجأ يفو «لاَمْيِجأ

 نع ليلخلا تلأسو ...«ددعلا رثكأل وهف عمجلا يف ةينبألا هذه فلاخ ءيش لكف .برعلا

 هللقأ نأ تدرأ اذإف ءددعلا ليلقت ديرأ امنإ ينأل ؛ددعلا لقأ ءانب ىلإ ُهُدرأ :لاقف روُدلا ريقحت

 ” قمللو ةنلوللا ىلع اقرْكَك لئط ملف ْئيََأ :كلوق كلذو «لقألا ءانب ىلإ ترص هرقحأو

 . - هيوبيسل ٌرهاظ طبر اذهف .”ددعلا لقأل وه يذلا مسالا ىلإ هدرت كنأل كلذو ؛عمجلا ءات

 ةلقلا ىلع ةلاد اغيص ةلعفو ةلعفأو لاعفأو لعفأ :غيص نوك نيب - ليلخلا ركف نم ىَقَتْنُس

 .ليلقتلا ةلالد يف كارتشالا نم ريغصتلا نيبو اهنيب امل ؛اهظفل ىلع ريغصتلا اهلوبق نيبو

 يف ُيرَبكَعلا لوقيو .ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا ماسقنا ىلع دهاوشلا ىوقأ دحأ دهاشلا اذه َدعُيو

 عمج هل ناك نإ ةلقلا عمج ىلإ هتددر - ةرثكلا - ريسكتلا عمج ترغص نإف' :'كلذ نايب

 ناك امنإو «ةٌرغصت مث «لاَمْجأ ىلإ هُدرَتَف ءلاَمْيَجُأ :هريغصت يف لوقت «لاّمج :وحن ةلق

 مل امنإو“ :' يضرلا لوقيو ."ةرثكلا ىلع لدي ام عم ْعمتجي ملف ليلقت ريغصتلا نأل كلذك

 ١ اا تكلا :رظنا .

 حرشو «5؟ مومعلاو لومشلا ظافلأو ء774/7 بضتقملا : بيترتلا ىلع رظنا حاضيإلا نم ديزمل ”

 سوردلا عماجو ؛«© فرعلا اذشو ؛ حيضوتلا بيذهتو ,17 - ١77/5 لصفملا ىلع شيعي نبا

 ١4/4/,. يفاولا وحنلاو «47/؟ ةيبرعلا



 يدنع :ىنعمف ؛ددعلا ليلقت عمجلا ريغصت نم دوصقملا نأل هظفل ىلع ةرثكلا عمج رْغَصُي

 ددعلا ليلقت نيب ١وعمجي ملف :مهتاوذ ليلقت دوصصقملا سيلو ؛مهنم لبلق ٌددع يأ َةَسَْل

 ًرغصُي الو" :'ينومشألا لوقيو ."اصقان هنوكل ؛ةرثكلا عمج ظفا ءاقبإب هريثكتو ءريغصتلاب

 «ةلقلا ىلع لدي هريغصتو ءةرثكلا ىلع لت هتينب نأل ؛ةرثكلا ةلثمأ نم لاثم ىلع ٌعمج

 :درفملل افصو «لاعفأ ةغيص يهو «ةلقلا غيص ضعب عوقو : يناثلا دهاشلا

 :"هيَوَلاَخ نبا لوقي .غاطقأ بوثو «لامتمأ بوثو ءٌراشعأ ةمرُب :مهلوقك كلذو

 بوثو ؛.... قلَخ يأ لامسأ بوث :مهلوق الإ عمجب فصوي دحاو برعلا مالك يف سيلا

 :'ةبيتق نبا لوقيو ."...قالخأ صيمقو ءراشعأ رثقو ءٌراسكأ ةمربو ؛ظيلغ ؛شابكأ

 دحاولل فصو وهو عمجلا ةينب ىلع ءاج ام :باب "

 هعامج نبا ةيشاح و ةيفاشلا ىلع يدربراجلا حرش و 1١,« ةيفاشلا ىلع يضرلا حرش :رظنا ١

 .5؟-١/917 هيلع

 .757/4 ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش :رظنا

 .77- 1577 برعلا مالك يف سيل :رظنا '"

 .*88 بتاكلا بدأ :رظنا +

١54 



 . طاف ليوا وسو + ظاتتيا نيكو :ىدلقلو لانس تركوه دفعا ةتكرك اوقاف

 اهبسكي اهنم اهبرق ذإ ءداحآلا نم ةغيصلا هذه برق وه كلذ يف دهاشلاو

 درفملا نم برقلا اذه اهبسكأ امك «ةرثكلا غيص نم اهاوس اّمع اهزيمي انيعم اصيصخت

 9 :'يضرلا لوقي .اهدحاو ىلإ اهدر ىلإ ةجاحلا نود اهظفل ىلع ريغصتلا ةيصاخ

 ةمرب :وحن هب درفملا فصو زاجو ..... هظفل ىلع هريغصت ليلدب داحالا مكح ةلقلا عمج

 ." عومجلا نم نزولا اذه ريغب درفملا فصوي ملو ءجاشمأ ةفطنو «لامسأ بوثو «راشعأ

 ثالثلا اهتاوخأ نود لاعفأ ةغيص ىلع عمجلاب درفملا فصو رصتقا نإو ءاذه

 عامسلا دري مل نإف ءصئاصخلا رئاس يف (لاعفأ) عم كرتشت يهف «ةلقلل يه يتاللا

 . منه هودزوا ام ءاكللا :ةلع كلت روظتو ةععمو 55 دق نئارقلا نأ الإ «دوقتلل افنضو ايقرحمن

 ١ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا ١/517.

 تعءاج نإو «تادرفم لامسأو راشعأو جاشمأ وحن ربتعا مهضعبف :ةاحنلا نيب فالخ ةلئسملا يفو "

 ءالعلا يبأ نع اضيأ يطويسلا هلقن امك ءدربملاو هيوبيس مالك رهاظ كلذو «ةيلقأ ءالؤهو ؛لاعفأ نزو ىلع

 روهمج امأ .5١٠/؟رهزملاو ء779/5بضتقملاو :878/7؟تكنلاو ,70/7١7باتكلا :بيترتلا ىلع رظنا؛يرعملا

 ليقع نبا لوقي .روهمجلا لوقب مدقتملا لالدتسالا يف تذخأ دقو .درفملا اهب فصُو اعومج اهرابتعا ىلعف ةاحنلا
 فالخلا اذه ببس نأ رهاظلاو ."نيرثكألا لوق وهو ؛عمجلاب درفملا فصو نم راشعأو' :*"8/؟ (دعاسملا) يف

 ذإ لاعفأ :وحن فرص زاوجو ؛غيصلا رئاس نود فرصلا نم عنملاب عومجلا ىهتنم غيص صاصتخا تابثإ وه
 عمجلا راركت يه ةلعلاف رخآلا ضعبلا دنع امأ ءداحآلا يف اهل ريظن ال عومجلا ىهتنم غيص نأ ضعبلا دنع ةلعلا

 /؛ هيلع نابصلا ةيشاحو «ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش يف اهيف فالخلاو ةلئسملا ليصافت رظنا .اريدقت وأ اقيقحت
 ه5 "هاب



 مهليلعتك ,.دوجوم ريغ افرح هبشأ اميف ءفرحلاب يونعملا هبشلا وهو ءءامسألا ءانب بابسأ

 نأل ؛عضُْو امف عضوي نأ يغبني ناك افرح اههبشل ةينبم يه :اولاقف «ةراشإلا ءامسأ ءانب

 يفنلل اوعضو امك ءاهيلع لي فرح اهل عضوي نأ اهقحف «يناعملا نم ىنعم "ةراشإلا

 | ىلع هحرش يف فورخ نبل لوقي .'(لَثإ يجرتللو ء(تيل) ينمتللو ؛(ال) يهنللو ؛(ام)

 ءاهلبق همكحك ةيمستلا دعب بابلا اذه مكح :عمجلل ناك امم ُرّسسكُي ام باب ":'هيوبيس باتك

 ىرت الأ .ةلقلاو ءءانبلا يف داحألا تهبشأ اهنأل ءاسايق ةيمستلا لبق عمجت ةعبرأ ليلقلا ةينبأف

 .'ماعنألا وه :اولاقو ءشايكأ بوثو ءقالخأ بوثو راشعأ ةمرب :مهلوق ىلإ

 :ةصاخ غيص يف ةرثكلا ىنعم برعلا زاربإ : ثلاثلا دهاشلا

 هوياضقملا هلا نط نلكم انرزةدؤوفمنن را قويت مهلاسدتتلا نك اذلكي كلت يطظو

 ١ مظنلا يف ءءاحصفلا مالك يف كلذ درو دقو .ةريثك وأ ءمج وأ ءريثك :ظفلك ريثكتلا اهب

 يت 8 :يتآلا نايب نم َدْب ال نكلو ؛موظنملا دهاوش ركذب الوأ أدبأسو .رثنلاو

 ,الال - ]17 ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش :رظنا١

 :هيوبيس باتك ىلع فورخ نبا حرشل هتمدقم يف «يريدب ةفيلخ ءصنلا ققحم هنع هلقن ام رظنا"

 .44 - 894 باتكلا ضماوغ حرش يف بابلألا حيقنت :ب موسوملا

 ث١



 غيص نيب كلذكو ؛ةرثكلا ىنعمو ةلقلا ىنعم نيب قرف ٌدوجو وه ةلئسملا لصأ ٠

 .سولفلا فالآو ءسلفأ ثالث :لوقت نأ لصألاف .ةرثكلا غيصو ةلقلا

 ال هنكلو ؛هريغ مأ زاجملا باب نم ناك ٌءاوس ءلصاح لصألا ىلع جورخلا ٠

 .غيص نيب قرفلا لصأ ءاغلإ ينعي ال اذهف ءسولف ةثالث :درو ول ىتحف ءلصألا دوجو يغلي

 .ةرثكلا غيصو ةلقلا

 لجر عمج يف مهاردو لجرأك «تادرفملا ضعبل ةديحو عمج ةغيص ُدوجو ٠

 ,مهارد ةثالث :لوقن نأ انلف .قايسلا بسحب ءاعم نيينعملا ىلع ةلالدلا اهّلمَحُي مهردو

 «ةيعضولا ةباينلاب ةاحنلا دنع فرع ام وهو .لجرألا فالآو لجرأ ةثالثو ؛مهاردلا فالآو

 .ةحورطألا نم لصفلا اذه ةيادب يف مدقت امك

 ضرتعي ال يك موظنملا دهاوش درس لبق ريكذتلاو نايبلا اذه تمدق امنإو

 :[ليوطلا] وحن برعلا نع درو دقو موظنملاب دهشتست فيك :'لوقلاب ضرتعم

 ٌ”رصعُمو نابعاك صوخش ثالث يقتأ تنك نم نود يريصن ناكف

 هللا ريخ رهاظ نيمأ لوقلا اذه وحنب اضرتعم «ةرثكو ةلق ىلإ عومجلا ميسقت ةحصب ملي مل سمو ١
 ١764-16. دوقن عفد يف دوضنملا ؤلؤللا هباتك يف

١١ 



 :[ليوطلا]وحنو « 'ةعيبر يبأ نبا رعش يف

 ٌرثكأو ثالث نم ٌريخ ٌعْسللو ٌةثالث متنأو عبس انلئابق

 :لوقأف !؟ كلالدتسا لطبي دق امم «'يبالكلا لاّتقلل

 0 دودعملا عونو ءددعلا نع رابخإلا رعاشلا ديري ؛هوحنو لوألا دهاشلا يف ه

 نع ثدحتأ امنإ انأو «ةرثكلا وأ ةلقلا ىنعم ىلع زيكرتلا سيلو .؛ثينأتلاو ريكذتلا ثيح

 .كلذ ىلع ةلادلا عمجلا ةغيصل يعاولا هرايتخاو ؛ةرثكلا ىنعم ىلع رعاشلا زيكرت

 زاربإ هب داري دقو ؛قباسلا يف ديرأ ام هب داري دقف :هوحنو يناثلا دهاشلا امأ «

 ّألِإ عمجت ال ةليبقف ؛ةيعضولا ةباينلا ةيضق ىلإ انه اَندُع اننكلو ءرهظألا وهو «ريثكتلا ىنعم

 .رعاشلا هزربأل ةلق عمج اهل ناك ولفع لئابق ىلع

 ىلع ةلالدلل ةلقلا ةغيص لامعتسا - ةصاخ - رعاشلا ىلع رذعتي دق ءاضيأو «

 .ةيفاقلا ةرورض وأ نزولا ةرورضل ةرثكلا ئتعم ىلع ةلالدلل ةرثكلا ةغيص وأ «ةلقلا ىنعم

 .ضارتعالا طقسي - اضيأ -- ذتنيحف

 ١ ةعيبر يبأ نب رمع ناويد :رظنا 55.

 .556/ باتكلا: رظنا"

١ 



 :رعشلا يف درو ام :ًالوأ

 :[ليوطلا] 'يدعسلا ُرمْيَحُألا لاق »

 ٌريثك دالبلا يف يبر ْنارْغعُبو ُهريعَب ميقللا دبعلا لأسأ نأو

 :[طيسبلا] 'ةبسن الب (حاحّصلا) يفو »

 ناَدْبَعو اوءاش ام ٌرعاَبَأ مهيف ترثك دقو يموق ينُدبعُي مالع

 يبأ طخب أرق هنأ يكملا زيزعلا دبع نب يلع ىلإ دانسإلاب 'هيولاخ نبا لقنو «

 :[زجر] هل رتفد رهظ ىلع ديبع

 دش وذو نادبسعو فلأ رؤهملا يل قيس نإو يسسنإ

 'رْبَقلا لإ يراهصأ ُبحأ

 .ةيونعملا تيبلا ةلالدو ؛«' فلأ ' هلوق ةنيرقب ءريثكتلا ةلالد هب داري قايسلاف

 811/١. ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو «8077 ءارعشلاو رعشلا :رظنا١

 بسن دقو ءسورعلا جاتو برعلا ناسلو حاحصلاو ةغللا بيذهت :نم لك يف (دبع) ةدام :رظنا"
 .هناويد يف كلذ دجأ مل يننكلو ءقدزرفلل رداصملا ضعب يف تيبلا

 .57 برعلا مالك يف سيل :رظنا"

 ها ١



 :[ليوطلا] 'درولا ْنِب ةوزرغ لاقو »

 دراي ٌءاملاو ءاملا حارق وسحأو ةريثك موسج يف يمسج مق

 :[رفاولا] "بلوت نب ُسمنلا لاقو «

 ينرق تولعو ةمَج بوُطخ ينتأطخأو روُيَخلا تْيَقالو

 :[ليوطلا] 'دبعلا نب ةفرط لاقو «

 كلام نب دعس لثم اًدعَس ّرأ ملف ردو ونت نيني كاز

 :[ليوطلا] ةبسن الب ؛“برعلا ناسل يفو

 ليلق ظافحلا باحصأو ءاظافح ةنعطب قارفلا لبق اهّتمَّمَحو

 :[رفاولا] ”يملتملا سادرم نب سابعلا لاقو »

 ١ درولا نب ةورع ناويد :رظنأ )55(.

 .سورعلا جاتو برعلا ناسل يف (ريخ) ةدامو ء4١١ بلوت نب رمنلا رعش :رظنا ؟

 355/7 باتكلاو ءال” ةفرط ناويد :رظنا *

 .(ممح) ةدام برعلا ناسل :رظنا

 .برعلا ناسلو ,ةغللا سيياقم يف (رزن) ةدامو 8 سادرم نب سابعلا ناويد :رظنا ه
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 ”روزت تالقس نسف مو اخارف اهرثكأ ريطلا ثاغُب

 . روهشملا تيبلا يف - ريرج موق - اًبيك وجهي 'يبلغتلا لطخألا لوقيو »

 :[طيسبلا]

 راسنلا ىلع يلوب ٌمهمأل اولاق مهَبلك فايضألا حِبنتسا اذإ موق

 اهريغ نود - فيض عمج يف - فايضألا ةظفل لطخألا لامعثسا هيف دهاشلاو

 للقي نأ هدارم امنإو ءفويضلا ةرثكب ابيلك وجهي نأ ديري ال - بير ال - وهف ؛غيصلا نم

 ءصرحلا ةدشو لخبلاب مهمذ ديري وهو ؛دوجلاو مركلا ىلع لدت فويضلا ةرثك ذإ :مهنم

 فوُيَضلا :لمهأف ءاهزربتو ةلالدلا كلت لمحت يتلا ةغيصلا لمعتسي نأ ماقملا ىضتقاف

 .«فايضألا ةغيص لامعتسا هيلع متحت ال ةرورضلا نإ امك ؛فايضألا لمعتساو «نافيّضلاو

 ئنافيضلا حبنتسا اذإ ٌموق) :الئاق ناك ولو .نافيئضلابو فويضلاب ميقتسي يرعشلا نزولاف

 يه | ءيغ ْطتَق | ةقباطم ىه ةغالبلا ذإ «يغالبلا قنورلا دقفلو :ءكلذ هيلع بيعل :(ُمهَب

 ١ ةديبع يبأل ضئاقنلا حرشو ء76١ مامت يبأل لطخألاو ريرج ضئاقن :رظنا ١1717/5.



 يف فايضألا ةظفل تءاجف «ناكمب ةغالبلا نم وه تيبلاو :'هظافلأ ةحاصف عم للحلا

 ىنعم ىلع ءالجب ةلاد ءدارملا ىنعملا دبك ةبيصم ءرارقتسا اميأ اهعقوم يف ةرقتسم تبيبلا

 .ةرثكلا غيصو ةلقلا غيص نيب قرفلا ةلاصأل برعلا يعو ةرهظم «ةلقلا

 :رثذنلا يف درو ام :اًيناث

 دنع ةقثلا لجرلا وهو - يراصنألا سوأ نب ديعس ديز وبأ اهلقن ةرابع تدرو

 :”روفصع نبا لاق دقو ." ةريثك ُءاَدمْرأ :'مهلوق يهو ءبرعلا ءاحصف نع - هيوبيس

 .ةرثكلا عومج نم َءالعفأ نزوب ٌءادمرأو."دامر ٌعمج ُءادمرأو'

 ُي ور :تباث نب ناسح تيب ىلع ينايبذلا ةغبانلا ضارتعا ةثداح :عب/ارلا دهاشلا

 لاق املف ءاهب رخفي ةيميم ةديصق - ظاكع قوس يف - ةغبانلا دشنأ تباث نب ناسح نأ

 :[ليوطلا]

 ١ ةغالبلا مولع يف حاضيإلا :رظنا 15.

 ١ روفصع نبال فيرصتلا يف عتمملا :رظنا ١/175.

 175/١,. قباسلا ردصملا ”



 امد ةدجن نم نرطقي انفايسأو ىحضلا يف نعملي ٌرغلا تانقجلا انل

 امَْبا انب مركأو ًالاخ انب ْمركأف قَرَحُم ينباو ءاقنعلا يسنب انذلو

 يفو «" ... كفايسأو كنافج تللقأ كنكلو .رعاش تنأ ' :ادقتنم ةغبانلا هل لاق

 .' "فايسأو تانفج :تلقف مكرمأ تللق ءاَنيِش تعنص ام' :هل لاق ةياور

 عمجلا غيص فالتخال هيعو ىلع ينبم اناّمَح ةغبانلا داقتنا ّنإ ذإ ءّنّيِب انه دهاشلاف

 ًالاعفو ًالوعف نأو «ةلقلل نزو وه لاعفأ نزو نأ ىلعو «ةرثكلاو ةلقلا ىلع اهتلالد يف

 .ةرثكلل نانزو

 :ةقرفأ ةثالث ىلإ ةثداحلا هذه تابثإ ةيضق يف ةاحنلا مسقنا دقو ءاذه

 .'ةيرثكألا لثمي وهو ءاهتبثي :لوألا قيرفلا

 .'يسرافلا يلع وبأو جاجزلا :مهنمو ءاهيفني :يناثلا قيرفلا

 ١ ينابزرملل حشوملاو 7575 - 77” /4 يناغألا :اهزربأ ءرداصم ةدع يف ةثداحلا تدرو 5٠0 -

 ١« بدألا ةنإزخو ,578 - ه؟!/ /4 ينيعلل ةيوحنلا دصاقملاو 5١5/8 -1١5.

 يصمحلا سيو :ينيعلا نيدلا ردبو «نيمدقتملا نم يقوزرملاو ؛ةبيتق نباو ءيجاجزلا :مهنمو ؟
 لومشلا ظافلأو ١17, وحنلا للع يف حاضيإلا :بيترتلا ىلع رظنا .نيرخأتملا نم يدادغبلارداقلادبعو يميتُعلا

 لأ هه 4 بدألا ةنازخو مالا اس هالا/ / ةيوحنلا دصاقملاو 68ه مومعلاو



 . يضرلاو يرابنألاو ملعألا :مهنمو «تابثإلاو يفنلا نيب ددرتي :ثلاثلا قيرفلا

 :ةيلاتلا بابسألل - نيتبثملا - لوألا قيرفلا لوقب تذخأ دقو

 .كلذ ىلع ةعنقم ةحضاو ةلدأ اوزربي مل اهوركنأ نيذلا نأ :لوألا

 ظ دانسإلاب اهايور (حشوملا) يف ينابزرملاو (يناغألا) يف يناهفصألا نأ :يناثلا

 يعمصألاو ء؛ءالعلا نب ورمع يبأك نييوغللا تاقث رابك ىلإ اهضعب يهتني قرط ةدع نم

 .يشايرلاو

 ١ درلاو ؛هبهذم ةرصن يف اّسأب ىري ال امهالك «نيددرتملاو نيركنملا نأ :ثلاثلا

 :ًءاوس ؛هيف ِمّلكَتَم دهاشب لالدتسالا نم هموصخ ىلع

 «ضعبلا اهضعب ضقاني ؛ةفلتخم تاياور ةدعب درو ناكأ

 ؛ءارعش ةدع ىلإ بسن مأ

 يف ةدمع هنم نولعجيو هب نوجتحي مهارت .كلذ عمو !هلئاق فرعُي مل مأ

 طباوضلاو دويقلاو لئاسملاو ماكحألا هيلع ىنبتو ةلدألا هيلع بصنتف ءداهشتسالا

 .79/؟ ةيبرعلا سوردلا عماجو ٠١7/8« بدألا ةنازخو ١14817/١+ ينج نبال بستحملا :رظنا ١

 .4517//” يضرلل ةيفاكلا حرشو ء١٠7 ةيبرعلا رارسأو :.439/7 تكنلا :رظنا "
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 ءابدألاو نييغالبلاو «ةاحنلاو نييوغللا مامتهاب تيظح دق ةثداحب فيكف «خلإ ...طورشلاو

 نب ورمع يبأ ةعبسلا ءاّرقلا دحأ اميس الو «نييوغللا تاقث نع ةدنسم تيور دقو ء'داقنلاو

 :ةماه ةظحالم انهو .نيتبثملا بهذمب اذخآ نانئمطاب ءاّمدق تيضم كلذل !؟ءالعلا

 . ماسقنا ىفن ام هنإف «َككَشو اهيف نعطو اهدورو ىفن نإو ؛ةصقلل ركنملا قيرفلا

 هكاردإو تباث نب ناسح يعو ىلع اهل مهيفن اونب امنإ نوركنملاف ؛ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا

 رعاش اناسح ّنأو «ةرثكلاب صتخت ىرخأو «لاعفأ ةغيص اهنمو «ةلقلاب صتخت غيص دوجول

 ول ىتحف ءكلذ عمو .ةوفهلا هذه لثم يف هعوقو نع لجت هتلزنم نأ اوأرف «ٌحيصف ديجم

 يعو تابثإ ىلإ - ةرشابم ريغ قيرطب ولو - ةياهنلا يف لصيس هنإف اذه مهلوقب ٌدحأ ذخأ

 ناقفتم - نيتبثملاو نيركنملا - نيقيرفلا نأل «ةرثكلا غيصو ةلقلا غيص نيب قرفلل برعلا

 . ةديُرو بطلا ةَدْمُع وهو «كلذل برعلا يعو ىلعو «ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا ماسقنا ىلع

 .بلحلا

 ١ حشوملاو :.14/ عبصألا يبأ نبال ريبحتلا ريرحتو «44 - 4؟ ةمادقل رعشلا دقن :رظنا 11-5٠0
 ريثألا نبال رئاسلا لثملاو ,57 /؟ يناوريقلل ةدمعلاو ١/8" -5:],
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 :ةلئسملا هذه يف ةاحنلا ضعب لاوقأ :سماخلا دهاشلا

 ءةرثكلاو ةلقلا اهنمو «ةفلتخملا عمجلا يناعمل برعلا يعول مهتيؤر رهظت اهيفو

 نمو .اهنيب طبرلاو ةفلثخملا ةيوغللا بناوجلا نم ددعل مهل ةقيقد تاظحالم ربع كلذو

 :مهزربأ

 يلاتلابو « دادعألاو تايمكلا نع ربعت عومجلا نأ يجاجزلا نيبي :يِجاَجّرلا »

 يهو - اهداحآ ّنأب كلذ للعيو . ةفلتخم ةيونعم لئالد لمحت اهنأو «ةرثكو ةلق ىلإ مسقنت

 - عرفلا يهو - عومجلا تعءاج اذلو ؛ اضيأ ةفلتخم ةيونعم لئالد لمحت تناك - لصألا

 .اهلثم

 امك ءاهترثكو اهتلق يف دادعألاو ةيمكلا يف فلتخت عومجلاو' :'حاضيإلا يف لوقي

 ءاهريداقم :فالتخال عومجلا ةينبأ تفلتخاف .اهتينبأو اهصاخشأ يف داحالا تفلتخا

 ' ءاهسانجأو ءاهظافلأو ءاهتينبأ يف داحآلا تفلتخا امك ءاهترثكو ءاهتلقو ءاهسانجأو ءاهعاونأو

 تيبب كلذ دعب لدتسي مث ."عومجلا قفتت مل كلذك داحآلا قفتت مل امكو .اهقلخو ءاهعاونأو

 .تباث نب ناسح

 ١ وحنلا للع يف حاضيإلا :رظنا ١7١.



 ةلعفأو لاعفأو لعفأ :عبرألا غيصلا صاصتخا نأ يقوزرملا ىري :يقوزرملا «

 :نيرمأ ىلإ عجار ةلقلاب ةلعفو

 .ليلقلا ةدافإ يهو امهنيب عمجت ةبسانمل ءداحآلا ريسكت رسكت اهنأ :لوألا

 .اهظفل ىلع اهريغصت :يناثلاو

 نأ غوس يذلاو ":'ملاسلا عمجلا نع هثيدح دنع "مومعلاو لومشلا ظافلأ' يف لوقي

 ايناث عمجلاب لوانتي مل - ملاسلا عمجلا ينعأ - ءانبلا اذه نأ وهو ؛هيلع لدو ريثكلل نوكي

 ترسكو ةلعفو لعفأو ةلعفأو لاعفأ :ةعبرأ يهو ءددعلا ىندأل ةغوصملا ةينبألا لوو امك

 تييابأو تايبأو ؛عراكأو عركأ :مهلوق ىرت الأ «؛ليلقلا ةدافإ يف اهل 500 داحألا ريسكت

 يفو اذه .”ةعبرألا ةينبألا هذه يهو ؛هظفل ىلع رغصي ددعلا ىئدأل عضو ام نأ امك ...«

 هرب اهو ةظلان مدرألا خيل نيستا للطي: وهف رظن لوألا نفوووملا» قاف دعنا

 .داحآلا تهباش كلذب اهنأو «ةيناث

 هيع امل فلاخملا رمألا وهو «ةيناث رسكت ال رسكت ال ةرثكلا غيص نأ :هانعم اذهو

 هذه يف لوقلا شيعي نبا طسب دقو .ةرثكلا غيص ريسكت نم برعلا نع لقن املو .ةاحنلا

 .©ا مومعلا و لومشلا ظافلأ :هباتك رظنا ١
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 بورضلاب ناذيإلاو ءريثكتلا يف ةغلابملا اودارأ اذإ عمجلا نوعمجي امنإو " :'لاقف ؛ةلئسملا

 يفو ةلقلا عمج يف كلذ ءاج دقو ءدحاولاب عمجلا ظفل هيبشت ىلع عونلا كلذ نم ةفلتخملا

 «...ءايناث هوعمج ريثكلا ديرأ اذإف ءةلقلا ىلع هتلالدل لهسأ هلأ عمك نارك «ةرثكلا عمج

 يف هلثم هنأل لئامشو لامش ىلع هولمح ءلئامجو لامج :هيف اولاق دقف ةرثكلا ءانب امأو

 ديفي لصألا ءانب نأل ءريثكتلا كلذب اودصقي ملو اهبورض فالتخا اودارأ مهنأك ءةنّزلا

 نارصُم ريثكلا هعمجو ءريصم دحاولاو اضيأ عمجلا عمج وهف نيراصم امأو «...« ةرثكلا

 امأف ءنيطارقو ناطرق :اولاق امك نيراصم ىلع انارصم اوعمج و«نابثكو بيثك ثم

 عمجلا عمج مث ؛نافيضو فيض لثم ناشح عمجلاو «ناتسبلا وهو شح دحاولاف نيشاشح

 عومج ةثالث دروأ شيعي نباف ."نيراصمو نارصم اولاق امك نيشاشح :اولاقف ةدايزلا ىلع

 يقوزرملا ليلعت كلذب ًالطبُم ءناشحو نارصُمو لامج :يهو ةيناث اهريسكت عمس ةرثك

 ىهتنمل ةينبأ ةرثكلا ةينبأ رئاس تناكل ةلق ةينبأ الإ عومجلا نم رتسكي ال ناك ولو .لوألا

 .كلذ فالخب رمألا نكلو .عومجلا

 الابل - / لصفملا حرش :رظنا ١
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 ةغيص ىلإ اهليوحتو درفملا ةغيص ريسكت نأ ةوارطلا نبا ىري :ةوارطلا نبا ه

 يف لوقيف ؛ريثكتلاو ليلقتلا :يناعملا كلت نمض نمو «ةديدج يناعم اهليمحتل وه ةديدج

 رسكب هّبشم - ريسكتلا عمج يأ - هنأ - يسرافلا يلع وبأ يأ - معز" :'حاصفإلا هباتك

 59 يف ثبعلا ةياغ هرسكو «هيلإ دصق اميف بوصأ ناك ءانإلا رسكب :لاق ولو «ةينآلا

 اهيلإ ةبجوملا يناعملا لوبقل اهتيوستو اهطسب وه امنإو «هفالتإب هيف ةمئاقلا ةمحللا لاطبإو

 ."اهنم ناصقنلاو اهيف ةدايزلاب «ريثكتو «ليلقتو ء«ريقحتو ءعمج :نم

 لوقي - ةوارطلا نباو يجاجزلا ةيؤر لئامت هتيؤر :يرابنألا تاكربلا وبأ ٠

 ىنعم هب دارملا ناكو ءرييغتلا يف ريسكتلا نم فعضأ ريغصتلا ناك املف' :'رارسألا يف

 نوكيو «رييغتلا يف ريغصتلا نم ىوقأ ريسكتلا ناك املو ؛ةدحاو ةقيرط مزلأ ءأدحاو

 تفلتخا كلذلف «ةرثكلاو ةلقلا ىلع لدت ةينبأب ّصخ ءاهيلإ يهتني ةياهن هل سيلو اليلقو /ريثك

 ."هتينبأ

 ١ حاضيإلا يف أطخلا نم ءاج ام ضعبب حاصفإلا :رظنا 1717.

 ١ ةيبرعلا رارسأ :رظنا ©9١,
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 ىلع اولدتساو' :ةيفاكلا ىلع هحرش يف لوقي :يذابارتسإلا نيدلا يبضر ه

 «ةرشعلا ىلإ ةثالثلا زييمت يف اهلامعتسا ةبلغب ةلقلاب ةعبرألا ريسكتلا ةلثمأ صاصتخا

 ."تدجو نإ عومجلا رئاس ىلع هيف اهرايتخاو

 . ريسكتلا غيص نيبو ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم يهو ةلقلا ةلالد نيب طبري نذإ وهف

 يف دراولا 'ءورق ةثالث' :وحن كلذب جرخيل ًاقيقد (اهلامعتسا ةبلغ) ب هريبعت ناكو «عبرألا

 .«ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو » ىلاعت هلوق

 عمج سيلو ريسكتلا يف لصألا وه ةرثكلا عمج نأ ىري وهف «ناث ليلد يضرللو

 ىلع هحرش يف لاقف «ةلقلا عمج فالخب :ةيسنجلاو ةيعمجلا :ىنعم يف لمعتسي هنأل ؛ةلقلا

 ظ نايب داري ثيح الإ ركذي ال هنأل ءعمجلا يف لصأب سيل ةلقلا عمج نا ملعاو' :'ةيفاشلا

 نسح نالف :لاقي ؛ةرثكلا عمج هل لمعتسي امك ةيسنجلاو ةيعمجلا درجمل لمعتسي الو «ةلقلا

 .بايثلا وأ بوثلا نم كدنع مكو «باوثألا نسح نسحي الو ءبوثلا نسح ىنعم يف :؛بايثلا

 ."باوثألا نم نسحي الو

 ١ يضرلل ةيفاكلا حرش :رظنا */458.
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 ةرثكلا غيص نأو ءطقف ةيددعلا ةلالدلا لمحت ةلقلا غيص نأ يضرلا مالك نم مهفيف

 بايثلا نسح نالف :لوق نسح كلذل ءسنجلا ىلع ةلالدلا ةيددعلا ةلالدلا بناج ىلإ لمحت

 .. لصؤي يذلا رمألا ءامهنيب سيئر يونعم قرف نذإ كانهف .باوثألا نسح نالف :نسحي ملو

 .ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا ماسقنا

 ةلقلا غيص نيب قرفلا نأ ينيوجلا ىري :نيمرحلا ماما ءينيوجلا يلاعملا وبأ ه

 .الف ةلقلا امأ «قارغتسالا ىلع لدت ةرثكلاف ءقارغتسالا ةلالد ىلإ دوعي ةرثكلا غيصو

 :'هقفلا لوصأ يف ناهربلا هباتك يف لوقي .هيلع ناسللا لهأ عامجإ كلذ ىلع هليلدو

 ىلع ناسللا لهأ عامجإو ءاعطق قارغتسالل عضوي مل ةلقلا عمجف عومجلا امأو "

 اماو ؟هانمدع اذإ قلعتن مب يرعش تيلف ؛لقن ةغللاو .حاضيإ فلكت نع نغم فاك كلذ

 ىلع ةلسرتسم اعطق هتلمعتسا برعلا نإف ؛قارغتسالل ناسللا عضو يف وهف ةرثكلا عمج

 ادع ام ىلع ظفللا ىضتقم يقب ءانثتسا اهب لصتا نإ مث ءاهل هنعضوو سنجلا داحآ

 .'اهبسح ىلع لزن ةيلاح ةنيرقب َدّيقت نإف ءقارغتسالا هاضتقمف ًاقلطم ناك نإو :ىنثتسملا

 .؟5/7 ّيضرلل ةيفاكلا حرش :رظنا ١



 :يه ثالث طاقن ىلع ازكترم هحرط لعج ينيوجلاف

 .اقحال وأ ائراط سيلو يعضو ماسقنالاف ءًاعضو ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا ماسقنا

 نع هزيمي ام وهو ؛عضولا نم ةدافتسم ةرثكلا عمج يف قارغتسالا ةلالد دوجو

 .ةرثكو ةلق ىلإ ماسقنالا اذه ديؤت ةماه ةلالد يهف يلاتلابو «ةلقلا عمج

 اذهو .لامعتسالا لاح يف كلذو «سنجلا ةلالد ىلع قارغتسالا اذه رثأ روهظ

 .قباسلا ماسقنالا كلذ ديؤي ًاضيأ

 ىنعم لصف يف يذابارتسالا يضرلا ركف عم مجسني اذه هحرط يف ينيوجلاو

 اذه حيضوتلو .ارصح ةرثكلا يف سنجلاو قارغتسالا يتلالد دوجوب ةرثكلا ىنعم نع ةلقلا

 عم ةروهشملا هتصق يف تباث نب ناسح نع هعافد يف ينج نبا هركذ ام دروأ موهفملا

 نافجلا نم الدب فايسألاو تانفجلا :يتظفل ناسح رايتخا ًاللعمو ًاغوسم «ةغبانلا

 :'لاقف .ءفويسلاو

 ءاسنج عيمجلا ىنعم ىلع دحاولا عوقو مهنع رثك دق هنأ يدنع كلذ رذعو'

 يف اوؤاج كلذ رثك املف .ريعبلاو هاشلاب سانلا بهذو «مهردلاو ٌرانيدلا سانلا كلهأ :انلوقك

 ١ بستحملا :رظنا 1810/١-آ-188.



 فلألاو نونلاو واولاب عمجلا ينعأ ءاضيأ دحاولا ىلإ ىندأ وه يذلا عمجلا ظفلب هعضوم

 ىنعم كرادتي ال ةرثكلا عمج ظفلب عضوملا اذه يف ءيج اذإ هنأ ًاضيأ َملَعو معن «ءاتلاو

 :ىرخأ ةرات دحاولل براقملا عمجلا ظفلو ةرات دحاولا ظفل ىلع اوماقأو هنع اوهلف ةيسنجلا

 .ريسكتب عضوملا اذه يف مهئيجم ءاتلاو فلألاو نونلاو واولاب عمجلا لثمو .مهسفنأل ةحارإ

 نم نرطقي انفايسأو :ناسح لوقو .'«عمدلا نم ضيفت مهنيعأو» :ىلاعت هلوقك «ةلقلا

 ."انفويس الو مهنويع :لقي ملو ءامد ةدجن

 غيص هلامعتسا دنع نيرمأ هيعوو يبرعلا نهذ يف نأ ىري نذإ ينج نباف

 :عومجلا

 .ةيددعلا ةلالدلا وأ ةيمكلا دصق :لوألا

 هيلإ لصوتُي دق دصقلا اذهو .ةيمكلا ىنعم نم ةدرجم سنجلا ةلالد دصق :يناثلاو

 اذهو ءيضرلا لاق امك «ةلالدلا هذه نع ريبعتلا يف لصألا اهرابتعاب ةرثكلا ةغيص داريإب

 :ىنعم ىلإ برقأ اهنأ رابتعاب ةلقلا ةغيص داريإب هيلإ لصوتُي دقو ءاهلامعتسا ةقيقح يف

 ةلقلل لامعتسالا اذهو «ءسنجلا ىنعم نع ريبعتلا يف هل مهلامعتسا رثك يذلا ءدحاولا

 ١ :ةبوتلا 57.



 ىلع هلامعتسا ترثآو - ينج نبا لوقي امك - هيلإ تأجل برعلا نكلو ءيزاجم لامعتسا

 ىنعم نايب يف لصألا يه ةرثكلا نأ عم - تالاحلا ضعب يف ةرثكلا ةغيص لامعتسا

 يف ةدارم ريغ يه ذإ ؛ةيمكلا وأ ةيددعلا ةلالدلا دصق ىلإ نهذلا فرصني ال يك - سنجلا

 امدنع ينج نبا نيبو يضرلا وأ ينيوجلا نيب رهاظلا ضراعتلا يفتني هذهبو .لاوحألا هذه

 ةيسنجلا ىنعم كرادتي ال ةرثكلا عمج ظفلب عضوملا اذه يف ءيج اذإ هنا اضيأ ملعو' :لاق

 ."هنع اوهلف

 نع ًادرجم ةرثكلا عمج يف ةيسنجلا ىنعم اوكاردتي نل مهنأ ينج نبا دارم ذإ

 .سنجلا ىنعم ىلع لدي ال ةرثكلا عمج نأب هدارم سيلو ؛ةيمكلا ىنعم

 ينيوجلا هحرط يذلا ريسكتلا عمج غيص تالالدل كرئشملا ليلحتلا اذه

 نيثحابلا نم ددعل ثيدح حرط عم امجسنم ءاج نايوغللا ينج نباو يضرلاو «يلوصألا

 هغيص ةلالد تناك ريسكتلا عومج ةيادب نأ نوري مهنأ كلذو ؛تايماسلا لقح يف نيسرادلاو

 لوقي .عمجلا مسا ىلع كلذكو .ءسنجلا مساب هيلع حلطصا ام وهو «سنجلا ىنعم ىلع



 نازوأ يه ةيبونجلا تاغللا يف ريسكتلا عومج نازوأ نأ ظحالن' : 'يكبلعب يزمر.د

 ريغل لصألا يف تناك ةكرتشملا نازوألا هذه نأ ىلع هنم لدتسي يذلا رمألا .ةيماس

 وأ "عمجلا مسا'يب فرعي ام ىلع ةلالدلل تناك اهنأ وه برقألا ريسفتلا نأ ودبيو .عمجلا

 ًايوحن تلقتناف ءسنجلا كاذ تحت عقاولا دارفألا عومجمل اهلامعتسا لقتنا مث "سنجلا مسا"

 تروطو ةيماسلا نازوألا ضعب مادختسا تعسو ةيبرعلا 2.... عمجلا ىلإ دارفإلا نم

 ."عمجلا ةلالد ىلإ هسفن سنجلا مسا نم اهتلالد

 ءامدقلا ءارآ نيب قفوت يتلا ةيلاتلا ةماهلا ةجيتنلا ىلإ لصن نأ عيطتسن قبس اممو

 :يهو «نيثدحملا ءارآو

 ةلالدف :نذإ ؛عمجلا ةلالد لبق سنجلا ةلالد تلمح عمجلا غيص :نوثدحملا لوقي

 .عرفلا يه عمجلا ةلالدو ءلصألا يه اهيف سنجلا

 ص )١89٠0( 18/8عا6 و ,7١؟ ةيبرعلا ةغللا يف عومجلاو 2١47 نراقملا ةيبرعلا هقف :رظنا ١

 ,15-1514* ص (1979) 0"آعوتإل و 44

١8 



 ؛ةقيقح ةلاصأ عمجلا غيص ضعب يف رهظت سنجلا ةلالد :ءامدقلا ضعب لوقي

 وهف يناثلا عونلا امأ ؛ةرثكلا غيص وه لوألا عونلا .ةقيقح ال ًازاجم رخآلا ضعبلا يفو

 :نيرمأ ىلإ صلخن نذإف ؛ةلقلا غيص

 .ةلقلل غيصو ةرثكلل غيص ىلإ ةلاصأ مسقنت - ةلاحم ال - عمجلا غيص

 يه ةلقلا غيص امأ «ةقيقح سنجلا ىلع اهتلالد ببسب ءلصألا يه ةرثكلا غيص

 .عرفلا

 يتلا ثاحبألا اميس الو ؛ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ةدئاف رهظت اضيأ قبس اممو

 ةذفان نم هصئاصخو عمجلا تالالدل ةثيدحلا ةيؤرلا هذه ذإ ءتايماسلا نيب ةنراقملاب ىنعت

 مهلوق يف اميس الو مهدعاوقو مهحيراطأ تمعدو ء«ءامدقلا ةيؤر تنغأ ةيماسلا تاساردلا

 .ةرثك عومجو ةلق عومج ىلإ عومجلا ماسقناب

 دنع امك - عضولا ةيضق يف نيتيؤرلا نيب ظوحلم قراف كانه ناك نإو اذه

 ةلالد روهظ يهو «ةجيتنلا ثيح نم ةدحاو ةناخ يف نابصت امهيتلك نأ الإ - ينيوجلا

 ةلالد روهظ يلاتلابو «ةرثكلا غيص يهو الأ ريسكتلا عمج غيص ضعب يف ةلاصأ سنجلا

 .رخآلا ضعبلا يف ةلقلا ةلالد و ءضعب يف ةرثكلا

١6١ 



 ةلقلا عمج صاصتخا نايبب "لصفملا حرش' يف شيعي نبا متها :شبيعي نبا «

 دهاوش هداريإب هباتك نم عضوم نم رثكأ يف مامتهالا اذه رهظ دقو «ةدودحم غيصب

 : للغنم هفوق كلذ :نمو «ةيار دعت :لكالذو

 . لوقتف ءاهظفل ىلع اهرغصت كنأ :امهدحأ «نارمأ ةلقلل ةينبألا هذه نأ ىلع لديو'

 ولو :ةميلغ ةملغ يفو ؛ةبريجأ ةبرجأ يفو «لاميجأ لامجأ يفو ءسليفأ سلقأ ريغصت يف

 لقعي نمل تناك نإ نونلاو واولاب «2.... اهعمجت مث دحاولا ىلإ اهتددرل ريثكلل تناك

 سلفأ ةثالث :لوفتف ليلقلا ددعلا هب رسفت كنأ :يناثلاو .هريغل تناك نإ ءاتلاو فلألابو

 ليلد ليلقلا ددعلا عومجلا هذهب كزييمتف .... ةيبص ةثالثو ةفغرأ ةسمخو لامجأ ةعبرأو

 نم دحاولا ىلإ برقأ ةلقلا هينبأ نأ ملعاو' :هلوقب ىرخأ لئالد فاضأ مث ."هانلق ام ىلع

 درفملا فصو زاوج اهنمو ....ءدرفملا ماكحأ نم ريثك اهيلع يرجي كلذلو ءةرثكلا ةينبأ

 وحن دارفإلا ظفلب اهيلإ ريمضلا دوع زاوج :اهنمو ءراسكأ ةمربو لامسأ بوث :وحن اهب

 ."(هنوطب يف امم مكيقسن ةربعل ماعنألا يف مكل نإو» ىلاعت هلوق

 ل6 ء16 1١١ ١٠١ر5 لصفملا حرش :رظنا١

١/١ 



 ءامسأ فاضت نأ ةلقلا ةينبأب ءىجملا نم ضرغلا نإ" :'رخآ عضوم يف لوقيو

 ."بلكأ ةسمخو باوثأ ةثالث :وحن نم اهيلإ ددعلا يندأ

 غيص ماسقنا ةيضق اهب اومعد يتلا مهتاليلحتو ةاحنلا لاوقأ نم ةفئاط كلت تناك

 تافالخ نم اهلوح راد امو ءاهليصافتب ةيضقلا هذه ضرع دعبو .ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا

 :يتآلا لوق ىلإ لصأ يننإف

 عومجلا غيص ميسفتب اوأطخأ مهنأب ةاحنلا مسوب عرستلا فاصنإلا مدع نم ناك

 .يواديصلا فسوي لاق امك ؛مهسفنأ دنع نم دهاوش كلذل اوعضو مهنأو «ةرثكو ةلق ىلإ

 ءطئاحلا ضرع ةلئسملا هذه يف مهدعاوقب برضلا ةيملعلا ةيجهنملا نع ًاديعب ناك كلذك

 امو «ةلئسملا يف هولاق ام لوانتب مهيلع نيضرتعملا نم يأ مقي مل ذإ ءاهل مهتشقانم لافغإو

 ةحصب انعنقي ثيحب ءاهضعب وأ اهلك اهدنفيف لاوقأو ليصافتو تاليلحتو ةلدأ نم هوركذ

 ةحضاولا ةلدألاب دنسم ريغو عنقم ريغ مهضارتعا ناك دقل .مهئارآ ةحص مدعو «هيأر

 دقف كلذل «مهنيب اميف هتدح تتوافت نإو ءاعيرسو اخراص اموجه ءاجف ء.مهضرغ مدخت يتلا

 ةاحنلا يأر آمعاد ءلك ججحو «نيقيرفلا ةلاقم ضرعب ةماهلا ةيضقلا هذه ةجلاعمل تيعس

 .؟5/5 قباسلا ردصملا :رظنا ١
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 ةاحنلا مالك نم ىقتسم اهضعب ءلئالدو دهاوش نم هتقس امب مهتفك ناحجر ًانيبم «نيمدقتملا

 وحنلا دعاوق نم ددع نم هيلإ تلصوتو هتجتنتسا اهضعبو ءاهتاذ ةيضقلا يف مهسفنأ

 اذل .اهليلحتو اهلوانت ددصب انأ يتلا ةيضقلا عم ًالصاوتو أطبارت اهيف تسمل يتلا فرصلاو

 ىلإ عمجلا ماسقنا نإ - نانئمطاو ةقث لكبو - ةحورطألا نم لصفلا اذه ماتخ يف لوقأ

 ةعينص وه سيلو «للخ الو هيف ثبع ال «ميلسو ليصأ ماسقنا وه ةرثك عمجو ةلق عمج

 هتعو دقو «؛ةيبرعلا يف هصئاصخ نم ةصيصخ وه لب «مهتالايخو مهراكفأ ديلوو ةاحنلا

 .ةفلتخملا ةيونعملا هلئالد تكردأو برعلا

 لنقل



 عبارلا لصفقلا

 ةينآرقلا ةيآلا يف «ءورق ةثالث# بيكرت دورو ةاحنلا هيجوت

 . [574/ةرقبلا] «ءورق َةَقالَف ٌنهسفنَأب نْصَبَرَتَي تاقلطملاو»

 [ ةرصتخم ةيقيبطت ةسارد ]

 ةمدقم ١.

 ةدام نوكيل ينأرقلا صنلا يف دراولا «ءورق ةثالثإ» بيكرت ىلع يرايتخا عقو

 ؛ةرثكلاو ةلقلا ةرهاظ «ءلصفلا اذه يف ةيناثلا ةيضقلا روحم ىلع ةرصتخم ةيقيبطت ةساردل

 .ةفلثخملا اهيحاون نم ةرهاظلا هذه ىلع ءوضلا طيلست يف ىربك ةيمهأ نم هل امل كلذو

 مهف يف ةفلتخملا مهبهاذمو «ةبعشتملا مهئارآل ايلمع اقيبطت لثمي بيكرتلا اذهل ةاحنلا هيجوتف

 ١ بهاذملا هذهو .يبرعلا ملكتملا لامعتسا يف اهراثآل مهترظنو «ةرثكلاو ةلقلا صئاصخ

 ةغالبو افرصو اًوحن :ماعلا يوغللا ناينبلا عم ةرهاظلا هذه ةنورم ىدم سكعت ءارآلاو

 مهكلاسمو «ليلعتلاو ليلحتلا يف ةريبكلا ةاحنلا ةردقم رهظت امك «ةغايصو اًبولسأو ئنعمو



 يتلا مهلوصأ عم مجسنت تاليوأتو ناعم نم هلمتحي ام ىلإ بيكرتلا اذه هيجوت يف

 .اهودمتعاو اهوعضو

 4«ءورق ةئثالث» دورو هيجوت يف ةاحنلا ءارآ ددعت ."

 ىلإ افاضم -ةثالث-ليلقلا ددعلا دورو ليلعت يف تددعتو ةاحنلا ءارآ تفلتخا

 انهو .«ءورق ةئالثإب ىلاعت هلوق يف ءورق ةملك اهلثمت يتلا -لوُعُف - ةرثكلا عمج ةغيص

 ٠ ؟امهوحنو ءؤرقأ وأ ءارقأك «ةثالث ددعلا اهيلإ فاضي ةلقلل ةغيص درت مل َّمل :لؤاستلا ناك

 مل يه مأ ؛تلمهأ اهنكل تدجو اهنإ مأ 'ءرق وأ ءرق عمج يف ةلقلل ةغيص دوجو مدعل أ

 امو ؟يعاودلا كلت يه امف ءام عاودل ناك نإف ؟ام عاودل اهنع ينغتسا اهنكل لمهت

 ليلعت وه امف ءارقلا نيب فالخ الب «ءورق ةثالث» نآرقلا يف درو دق هنأ امبو ؟اهغوسم

 ؟كلذ

 ىلإ ةرشابم دنتسي اهمظعم «ةقباسلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا يف تاهيجوت ةدع ةاحنلل

 ضراعي دهاش ريسفت وأ ءام ةرهاظ ليلعتل ةداع اهيلإ نوأجلي يتلا ةروهشملا وحنلا لوصأ

 <75)ت-يوونلل (هيبنتلا ريرحت) يفف «نييوغللا نم روهمج دنع حصفألا يه -حتفلاب- ْعارقلاو ١

 ءرقلاو“:هل/تاغللاو ءامسألا بيذهت) يفو."حتفلا ىلع روهمجلاو ءاهمضو فاقلا حتفب ءرقلا" :(أرق) ةدام -(ه
 ."هيلع اورصتقاو ةغللا لهأ روهمج هلاق يذلا وه و حتفلا امهرهشأ .... ناتغل اهمض و فاقلا حتفب

 اوه ١



 مكحلاب رمألا يهتني نأ امإف .مهلوصأ نم الصأ وأ ةماع ةدعاق وأ اريهش امكح حوضوب

 هتدعاق ىلإ هذري يذلا بسانملا جيرختلا دجي نأ اّمإو ؛ةصاخ ةلاح هدع وأ ءذوذشلاب هيلع

 .اهطورشو اهصئاصخ عم بسانتي ىرخأ ةدعاق ناضحأ يف هب يقلي وأ «مألا

 « صنلل ةيونعملا ةلالدلا ىلإ اًءادتبا دنتسي تاهيجوتلاو تاليلعتلا كلت ضعبو ءاذه

 قفاوتي امب هريسفتو صنلا هيجوتل قالطنالا ةدعاق كلذ لكشيو «قايسلا ةلالد مهف لالخ نم

 .ةرثكلاو ةلقلا ةرهاظل ةيساسألا ةيوحنلا صئاصخلا عم

 تاليلعتلاو تاهيجوتلا كلت زربأ ."

 يف اهرصحن نأ اهعبتتو ةلئسملا هذه يف ةاحنلا ءارآ مظعم ءارقتسا دعب اننكمي

 جردنت اذهو «ةماعلا ةيوغللاو ةيوحنلا لوصألا ىلإ ةرشابم دنئسي :لوألا مسقلا

 :يه ءمهل لاوقأ ةعست هتحت

 5ك 1١



 ءانغتسالا باب نم نالوقلا ناذهو .زاجملاب لوقلا «

 ةيلامعتسالا ةباينلا وأ «يلامعتسالا لامعتسالا ةرثك رثأب لوقلا »

 .يعضولا ءانغتسالاب لوقلا «

 .ةثالثلا نم (ةرثكلا) ءدبب لوقلا »©

 (ءورق ىلإ ءارقأ نع) لدعلاب لوقلا ٠

 .ةرثك عمج ليلقلا ددعلا زيمم نايتإ ةلقب لوقلا ©

 .ةرثك عمج هنايتإ زاوج قالطإب لوقلا ©

 ."نم' ريدقت ىلع سنجلا ىلإ ةفاضإلاب لوقلا .

 ."نم' ريدقت عم هيلإ فاضملا فذحب لوقلا «

 لوصألاب هطابترا عم ءصنلا موهفمو ىنعملا ىلإ اساسأ دنتسي :يناثلا مسقلا

 :امه «نالوق هتحت جردني اذهو .دعاوقلاو

 .ءارقأ ةثالث ةقلطم لك صبرت :ىنعملا َنأب لوقلا »

 .ءاسنلا دئاوع فالتخاب لوقلا ©

 اا ١



 ليلعت هيلإ هجوي دق الامتحا هتلعج ليلحتب لق وأ ءيل يأرب مسقلا اذه تليذ دقو

 :نيرمأ ىلع كلذ يف ادمتعم ؛ءبيكرتلا اذه

 .ءرق ةملكل ةيونعملا ةلالدلا »

 5 .ةروهشملا ةاحنلا لوصأ نم يهو ء'ىنعملا ىلع لمحلا زاوج ةدعاق »

 ."ادج ةغللا هذه يف عساو ىنعملا ىلع لمحلاو' :'يطويسلا

 «ءورق ةثالثه دورو هيجوت يف مهلاوقأو ةاحنلا ءارآ ضرع .4

 ةماعلا ةيوغللاو ةيوحنلا لوصألا ىلإ ةرشابم اهنم دنتسي ام :الوأ

 هذه تناك دقف ؛نيرسفملا و ةاحنلا تاهيجوت .مظعم هاجتالا اذه يف تبصنا

 و مهئارآ حيتافم ريدقتلا و فذحلا و لامعتسالا ةرثك و زاجملاك ةّبساسألا لوصألا

 ١ يطويسلل رئاظنلاو هابشألا يف امهيلع دهاوشلاو نيلصألا نيذه ليصافت رظنا ١/١195-3٠١,

 -ادك 8

 94/١-505. قباسلا ردصملا :رظنا"
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 لاوقألا يف رصحنت تاهيجوتلا و ءارآلا هذه ةلمج و .هيلإ اوبهذ اميف مهقافآ حيباصم

 :ةيلاتلا ةعستلا

 زاجملاب لوقلا .أ

 وهو - يسلدنألا نايح وبأ لوقي .ةراعتسالا وأ ءعسوتلا :ب هنع اوربع امّبرو

 يف ةرثكلل عمجلا هيجوتو' 'هصن ام (طيحملا رحبلا) هريسفت يف -رسفملا يوحنلا يوغللا

 ءرخآلا ناكم نيعمجلا دحأ عضو يف عسوتلا باب نم هنأ ءارقأ ةثالث تأي ملو ناكملا اذه

 رهنلا" ريسفتلا يف هرصتخم يف اضيأ لاقو ."سكعلاو «ةرثكلا ناكم ةلقلا عمج ينعأ

 نيعمجلا دحأ بوني دق ذإ ؛عسوتلا باب نم انه وهو «ةرثكلا عمج ءانب نم لوعف و :'"داملا

 يف لاق كلذل ؛ةيلامعتسالا ةباينلا أدبم ىلإ ريشي اذهب وهو ."رخآلا نع -- ةرثكلاو ةلقلا -

 هلوق وحن «نالمعتسم امهو ءريثكلا عمج نع ليلقلا عمجب ىنغتسي دقو' :""فاشترالا"

 ."هنع ءورقب ينغتساف ءارقأ ىلع ةلقلا يف عمج دقو ءءرق عمج وهو ؛«ءورق ةثالثإ ىلاعت

 ١ طيحملا رحبلا :رظنا ١183/9.

 داملا رهنلا :رظنا ؟ 77/١؟7.

 ا برضلا فاشترا : : رظنا “

 لية



 - يزارلا نيدلا رخف لوقيو .مدقت امك ءزاجملا يعادب ةلقلا نع ةرثكلاب ءانغتسا اذهو

 «ةلق عمج (سفنأ) ظفل :سماخلا لاؤسل' :'هريسفت يف -ملكتملا يوغللا يلوصألا رسفملا

 نا ريم ةراكلا عنج رك علف (قرثك عنج ةورقلاو رزقك نيوز < كالو طملل :ياع نهنأ عم

 0 5 نولمعتسيف «كلذ يف نوعستي مهنأ :باوجلاو ؟ةليلق يهو ةثالثلا ءورقلا هذه دارملا

 يف ليقع نبا لوقيو."ةيعمجلا ىنعم يف امهكارتشال رخآلا ناكم نيعمجلا نم دحاو

 وهو ءرق عمج ؛«ءورق ةثالث» -ك -لامعتسالاب ءانغتسالا يأ- لامعتسالاو' :””دعاسملا"

 ام ناكم ةيآلا يف ةرثكلل ام لمعتسا نكل «ءارقأ :ةلقلا يف اولاقو .ةرثك ةغيص -ءورق يأ

 نم هل دب ال زاجملا ىلإ ةقيقحلا نم لاقتنالا ّنأل انه ةنيرقلا ركذو ."ةثالثلا ةنيرفل ةلقلل

 كلذك ءاعضو رخآلا نع امهدحأ ينغي امك' :ينومشألا لوقي ."ةيونعم وأ ةيظفل امإ :ةنيرق

 نم يأرلا اذه ركن نممو."؟ءورق ةثالثهوحن ."ازاجم ةنيرقل الامعتسا اضيأ هنع ينغي

 الك يزارلا ريسفت : رظنا ١

 ,؟16/7 دعاسملا : رظنا "

 ,ا؟ الم ,ء” +١ ةغالبلا مولع يف حاضيإلا : رظنا *

 م١



 «يفسنلا :نيرسفملا نمو .'يطويسلاو «يمويفلاو ءكلام نباو :جارسلا نبا :اضيأ ةاحنلا

 نع رّبع نممو .'يدادغبلا يسولألا نيدلا باهشو ؛يدامعلا دوعسلا وبأو ؛يبلحلا نيمسلاو

 ."يفارقلاو ءيضرلاو .بجاحلا نبا :ةراعتسالاب لوقلا اذه

 ةيعضولا ةباينلا وأ يعضولا ءانغتسالاب لوقلا .ب

 ' نبا لوقي .“سورعلا جاتو برعلا ناسل يف امك ءهيوبيس نع لوقنم وهو

 مالك رهاظ اذهو ."لوغعفب هنع اونغتسا :لاق .اورقأ الو ًءارقأ هيوبيس فرعي ملو' :”روظنم

 ةدمعو 470/1 وحنلا يف لوصألا و « 177/4 ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش :بيترتلا ىلع رظنا ١

 .481/5 عماوهلا عمهو ؛(يرق) ةدام رينملا حابصملاو :515 .ظفاحلا

 ش 0ع دوعسلا يبأ ريسفتو يلد نوصملا ردلاو ن3وأم يفسنلا ريسفت :بيترتلا ىلع رظنا ١

 ١1 يسولألل يناعملا حور ريسفتو

 سئافقنو ؛«454/7 يضرلل ةيفاكلا حرشو 874/7 بجاحلا نبال ةيفاكلا حرش :بيترتلا ىلع رظنا "

 ,155/4 لوصألا

 .(أرق) ةدام يف سورعلا جاتو ءبرعلا ناسل :رظنا 4

 .(أرق) ةدام برعلا ناسل :رظناد

 املا



 ملعألا هيلع قّلَعو ."ؤرقأ ةثالث نع اهب اونغتساف ءورق ةثالث :اولاقو" 'باتكلا يف هيوبيس

 سلف :لاقي امك ؤرقأ هيف ددعلا ىندأ سايقو ءءرق ءورقلا دحاو ّنأ ملعا' :"هلوقب "تكنلا" يف

 يف ءاج دقو لاعفأ ىلع ًءارقأ هيوبيس 0 ملو ءءورق وهو ريثكلاب اونغتساو :ءسلفأو

 ' نإف «(كئارقأ مايأ ةالصلا يعد) .ةضاحتسملل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا

 عمس هيوبيس نأ لمتحيو ."دانزأو دنزك لاعفأو لعف ىلع وهف ظفللا طوبضم كلذ ناك

 .مل هنأ رهاظلاف اؤرقأ امأ .ناكرأو نكرك -فاقلا مضب- ءرق عمج هدنع اهنكلو حارقأ

 .برعلا ءاحصف دنع اهتوبث هدنع حصي مل وأ اهعمسي

 لامعتسالا ةرثك رثأب لوقلا .ج

 -هرثكلا وأ ةلقلا - عمجلا يتغيص ىدحإ لامعتسا ةرثك ةاحنلا ضعب دع دقف

 رثكأ (ءورق ةغيص يأ) ريثكلا ناك امل":"يقوزرملا لوقي .ىرخألا ناكم اهلامعتسال اغوسم

 ,276/79؟ باتكلا :رظنا١

 ةكدنو هيوبيس باتك ريسفت يف تكنلا :رظنا"

 .51؟ مومعلاو لومشلا ظافلأ :رظنا“

 لاخلا



 ريغ ءرق عمج يف كحي مل هيوبيس نأ ةلالدب «ليلقلا ءانب يف رهشأو لامعتسالا يف رثكأ

 ةعبرأو ءلاجر ةثالث :ليق امكف .ريثكلا ءانب ريغ هيف ءىجي مل ام مكح يف راص ءءورق

 :'يفسنلا لوقيو .'هتلقل ءءىجي مل ام مكح يف ٌءارقأ تناك اذإو ءءورق ةثالث :ليق ءدجاسم

 . ليلقل ًاليزنت هيلع رثوأف ءءارقألا نم ءرق عمج يف ًالامعتسا رثكأ تناك ءورقلا لعلو'

 ."يسلدنألا نايح وبأو يزارلا رخفلا لاق هلثمو ."لمهملا ةلزنم لامعتسالا

 ةثالثلا نم (ةرثكلا) ءدبب لوقلا .د

 - ةثالثلاف ءأدبم نيقفتم ةرثكلاو ةلقلا اودع نيذلا نييلوصألاو ةاحنلا لوق اذهو

 دورو يف ةتبلا مهدنع لاكشإ الف «ةرثكلا دح يف يهف ؛ةرثكلاو ةلقلا نيب ةكرتشم -هيلع

 .هلامعتساو هدورو ةلقل يأ١

 1548 يفسنلا ريسفت : رظنا"

 .1457/7-1417 نايح يبأل طيحملا رحبلاو :37/5 يزارلا ريسفت :رظنا"“

 م١



 ,.«ءورق ةثالثإ دورو هيجوت يف يجافخلا دمتعا لوقلا اذه ىلعو .«ءورق ةثالثه وحن

 .'يريرحلل "صاوغلا ةرد' ىلع هحرش يف امك

 ءورق ىلإ ءارقأ نع لدعلاب لوقلا .ه

 اعمج تسيل ٌءارقأ ذإ ءمضلاب ال ؛حتفلاب يه اًءرق ّنأ ىلإ اًساسأ دنتسي لوقلا اذهو

 يف هعمج سايقو ءاذوذش الإ لاعفأ ىلع عمجي ال -ةاحنلا روهمج دنع - لعفف ءءرقل ايسايق

 ءءرق عمج يف الو ءءرق عمج يف عمست مل -روهشملا ىلع- اًورقأ نكلو .لْعفأ وه ةلقلا

 يف ذاشلا عومسملا نع لدع دقف كلذل ءاسيقم ءورق امهعمج يف عمس امنإو ءمضلاب

 اننكمي اذهو «ةرثكلا يفو ةلقلا يف هولمعتساف -ؤرقأ-سيقملا عومسملا ىلإ -ءارقأ-سايقلا

 ىلاعتو كرابت هللا لاق دقف :ليق نإف' :'يقوزرملا لوقي .كلذك ةيلامعتسا ةباين هدع

 ءورق ىلإ ددعلا ىندأل وهو ءارقأ نم لدعف (ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو)

 هوري مل ءارقأ ّنأ :باوجلاف ؟نسحي الو رؤي ال كلذ نأ تمعز تنأو هريثكلا وهو

 .7177 صاوغلا ةرد حرش :رظنا١

 5١. مومعلاو لومشلا ظافلأ :رظنا"

 1م:



 يف درو امل هانتّبت نإو .(لعفأ) نوكي نأ (لعف) سايقو -فاقلا حتفب- ءرق ةدحاوو ءهيوبيس

 يف درو نإو ؛سايقلا نع ذش امم وهف "كئارقأ مايأ' ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ربخلا

 ىلع سايقلا زوجي ال كلذكف ءذوحتسا ىلع سايقلا زوجي ال امكف ءذوحتساك لامعتسالا

 ظ ؛ةلق ظفلب -ليلقلا ددعلا زيمم يأ -هنوك فلخت نمو' :'نودمح نبا لوقيو."ءورق ةثالث

 عمج هل عمس نوكي نأ - ةدارُملا يهو - امهادحإ ؛يدوكملا نم ذخؤي امك ناتروص هيفو

 ىلإ فاضيف «ءسيقم ةرثكلا عمجو ءذاش هل هعمس يذلا ةلقلا عمج نكلو ءةرثكلا عمجو ةلقلا

 هنكل ةلق عمج ءارقأ عمسو «فاقلا حتفب ءرقل ةرثك عمج 4«ءورق ةثالثإ وحن سيقملا

 امك حتفلا حصفألا نكل ءاسيقم ناك -فاقلا مضب - ءرق عمج هنإ ليق نإ معن ....«ذاش

 ' يبلحلا نيمسلاو نايحوبأو كلام نبا كلذ وحن ركذو."تاغللاو ءامسألا بيذهت بحاص هركذ

 :نيرمأ ىلإ دنتسي هيجوتلا اذه نأ ةلئسملا لصاحف ."ينومشألاو ماشه نباو

 .1856/؟ يدوكملا حرش ىلع نودمح نبا ةيشاح :رظنا١

 ” نوصملا ردلاو هين طيحملا رحبلاو ١" 1 كلام نبال ليهستلا حرش :بيترتلا ىلع رظنا"

 .57/4 ينومشألا حرشو 554 كلاسملا حضوأو :؛"5/
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 سايقلا يف ذاش امهدحأ حتفلاب ءءرقل نيعومسم نيعمج ءارقأو ءورق نوك ٠

 .ءورق وهو «ءلمعتسم سيقم رخآلاو ءءارقأ وهو

 ىلإ ءارقأ نع لودعلا غوس امم ءءرقل اعمج ؤرقأ ب عامسلا دورو مدع «

 .عورف

 هلقن امبو (حاحصلا) يف يرهوجلا هيلع صن امب ضقتنيو هيجوتلا اذه دقتني دقو

 عمجلا يف (ؤرقأ) مهلوق وهو «'يعمصألا نع رسفملا يبطرقلاو ينايحللا نع روظنم نبا

 «لعف يف اسايق سيل العفأ نإ ذإ «ءورق ىلإ لدعلا غوسم فعض ءكلذ تبث نإف ؛'ليلقلا

 ريغ ةغل امإ -اًورقأ يأ- اهنأ ودبي «نكلو .”روهمجلا دنع -حتفلاب -لعف يف سايق امنإو

 نآرقلا ماكحأل عماجلاو«(يرق) ةدام رينملا حابصملا و «(أرق) ةدام حاحصلا :بيترتلا ىلع رظنا ١
 1١/9. يبطرقلل

 .(ءرق) ةدام سورعلا جاتو ء(ءرق) ةدام برعلا ناسل :رظنا ؟

 :اضيأ رظناو 58/5 عماوهلا عمه :رظنا .اضيأ لعف عمج يف لّعفأ ساقني ءارفلا بهذم يفف "
 .هيلع ضارتعالاو هيجوتلا اذه ةشقانم يف (41/4-45) ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح

 امك



 وأ ءروهشملا ىلع ءطقف ينايحللا نع ةلوقنم اهنإ ذإ «لامعتسالا ةردان يه وأ ء«ةحيصف

 .'هيجوتلا اذه باحصأ ةجح يوقي امم -مضلاب- ءرقل اذاش اعمج تدرو

 ! ةثالث نم ليلقلا ددعلا زيمم

 ددعلا زييمت ثحبم يف ةاحنلا روهمج دنع ةعبتم ةدعاق ىلإ لوقلا اذه دنتسيو

 فيضأ ءاّعم ناعمجلا -دودعملا يأ- هل ناك نإو' :"ةيفاكلا حرش يف يضرلا لوقي ؛ليلقلا

 ءاج دقو :(لابجأ ةثالث) وحن «ةلق دودعملل ددعلا ةقباطمل «ةلقلا عمج ىلإ بلاغلا يف ددعلا

 ...اذإو' :”"برقملا' يف روفصع نبا لوقيو ."سايقب سيلو ؛ءارقأ دوجو عم «ءورق ةثالثإ

 ىلا فاضي دق و «(سلفأ ةثالث) وحن ليلقلا ىلإ هتفضأ «ةرثك عمجو ةلق عمج دودعملل ناك

 :'ةيفلألا يف كلام نبا مالك رهاظ -اضيأ - كلذو ." (/سولف ةثالثل وحن ريثكلا

 يف ةميضع دمحم هدروأ يذلا "راصتنالا" يف دالو نبا صن رظنا ءحاضيإلاو ليصفتلا نم ديزمل ١

 ١1814/7. "بضتقملا" ىلع هتيشاح

 .”/7/ يضرلل ةيفاكلا حرش :رظنا "

 ث17 برقملا :رظنا *

 .511 ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش نمض كلام نبا تايبأ رظنا4

 ما/ ١



 ةركذم هداحأ اننا دع يف . ةوشعلل لك ءاقلاو ةكالف

 (رثكألا يف) ةلق ظفلب اًعمج رّرجا نيمملاو ءذرج دضلا يف

 مظانلا نباك «ةيفلألا حارش نم ٌددع ركذ اذكو ءكلذ ىلإ ةراشإ (رثكألا يف) هلوقف

 .'نابصلاو يدوكملاو «ليقع نباو

 ليوأت ريغ نم ةرثك عمج ليلقلا ددعلا زيمم ءيجم زاوج قالطإب لوقلا .ز

 بهذو" :"لاقف ءرينملا حابصملا يف يمويفلا هلقن ءاذاش نوكي داكي لوق وهو

 لاقيف ءليوأت ريغ نم ةرثك عمج نوكي نأ زوجي ةرشعلا ىلإ ةثالثلا زيمم نأ ىلإ مهضعب

 ."دئعأ ةتس الو ؛بلكأ ةسمخ لاقي نأ لئاقلا اذه دنع بجي الو .ديبع ةتسو بالك ةسمخ

 2141/9 يدوكملا حرشو ,«١5؟ ليقع نبا حرشو ءالاال مظانلا نبا حرش :بيترتلا ىلع رظنا١

 .55/5 ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاحو

 .(يرق) ةدام رينملا حابصملا :رظنا"

 م١84



 |! ةفاضإلا باب نم ءورق ةثالث نأب لوقلا .ح

 عمجب سنجلا ةلالد نع ربع امنإو ءءورقلا نم ةثالث ىنعمب ءورق ةثالث نأ يأ

 هحرش يف يضرلا لوقي .لصألا اهنأل ؛ةرثكلاب امنإو «ةلقلاب اهنع ربعي ال هنأل ةرثكلا

 55 داري ثيح الإ ركذي ال هنأل عمجلا يف لصأب سيل ةلقلا عمج نأ ملعاو' :'ةيفاشلل

 نسح نالف :لاقي .ةرثكلا عمج هل لمعتسي امك ةيسنجلاو ةيعمجلا درجمل لمعتسي الو «ةلقلا

 الو «نايتفلا لبنأ اذه :لوقتو .باوثألا نسح نئمحي الو ؛ءبوثلا نسح ىنعم يف «بايثلا

 بالك ةثالث نع ليلخلا تلأسو' :"هيوبيس لاقو ."سنجلا ناب دصق عم «ةيتفلا لبنأ :لقت

 27 هجو ريغ ىلع بالك ةثالث نوكيو ءاهوحنو دورق ةثالثب هوهبش ءرعشلا يف زوجي :لاقف

 لاق ....« هللا يدبع ةثالث :تلق كنأك «بالكلا نم ةثالث هلوق ىلع نكلو «بلكأ ةثالث

 :زجارلا

 لح طا ان قة مش فوت ل تلا اع سطس اك

 .57/7؟ يضرلل ةيفاشلا حرش :رظنا١

 .574/9 باتكلا :رظنا"
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 :[زجرلا] لاقو

 ٍرافتألا ءىناق نانب سمخ رارظلا ىلع يَم كعجدق

 امك دداكلا نم هيجي داري بالك ةسنخ «يجيدلو :'رخآ عضوم يف لاقو

 ملعألا هيلع قلعو ."نامر بح اذه :لوقت امكو ءسنجلا اذه نم يأ ءبالك توص :لوقت

 ىنعم يف لظنح اتنثو ءسنج ىلإ ددع ةفاضإك بالك ةسمخ ةفاضإ هيوبيس لعجف ":'هلوقب

 مسأ لظنحو .لصألا ىلع هب ءاجف «ناتلظنح :لوقي نأ هسايق ناكو ءلظنح نم ناتنث

 ّنأ ملعلا طاحأ دق هنأل ؛(بالك توص) :هلوقب هيوبيس هاوقو ءددعلا نم ريثكلا يف سنجلا

 اذهو ."سنجلا اذه نم :يأ ؛بالكلا نم اتوص ديري امنإو بالكلل نوكي ال ادح/و اتوص

 يف «لظنح اتنث ناتاهو ءبالك توص اذه لوق زاج نإ هنأل ؛هيوبيس نم يوق هيجوت

 ذئدعب غوسي الفأ «ةثالثلا نم لقأ -كشال - امهو «نيتنثالاو نينثالا يفو دحاولا درفملا

 ةفاضإو (نم) فذح ريدقت ىلع «ىلوألا باب نم نوكيس اهدورو لب !؟ ءورق ةثالث دورو

 .559/* قباسلا ردصملا :رظنا١

 717/١. ساحنلل نآرقلا بارعإو :«445/7 تكنلا :رظنا"
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 زاج بالك ةسمخو «ريمح ةثالث :تلق نإف' :"دربملا لوقي .'ةرشابم سنجلا مسا ىلإ ددعلا

 لجو زع هللا لاق امك ءريمحلا نم ةسمخو :بالكلا نم ةثالث :تدرأ كنأ ىلع ء.كلذ

 دقف «ليلعتلا اذه ىلإ هاقبس هيوبيسو ليلخلا نأ عمو ."«ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي»

 . يبأو ءيضرلاو «يربكعلاك نيرسفملاو نييوغللاو ةاحنلا نم ددع هيلإ ةيجوتلا اذه بسن

 «ءورق ةئثالثإ ىلاعت هللا لوق يف اولاق نويوحنلاو' :'متاح وبأ لاق دقو ."يجافخلاو« نايح

 ىلع كلام نبا ضرتعا دقو ءاذه .نيعم مامإ ىلإ ةبسن ريغ نم "ءورقلا نم ةثالث دارأ

 . عمج ليلقلا ددعلا زيمم لعَج ةدعاقل افاعضإ هيف ىأر هنأل .هضفرو ءهيجوتلا اذه يف دربملا

 زاج ءبالك ةسمخو ريمح ةثالث :تلق نإف :بضتقملا يف دربملا لاقو" :”ادقتنم لاقف ءةلق

 ولو .(«ءورق ةثالثإل كلذ نم لعجو «ءبالكلا نم ةسمخو ريمحلا نم ةثالث ديرت كنأ ىلع

 ١ 'بضتقملا" ىلع ةميضع دمحم ةيشاح يف الوقنم دالو نبأ مالك رظنا ١64/7-155.

 7//©١-159. بضتقملا :رظنا

 رحبلاو ةفف ولدت يصضرلل ةيفاكلا حرشو معا نمحرلا هب نم ام ءالمإ :بيترتلا ىلع رظنا “

 01 يجافخلل صاوغلا ةرد حرشو ؛« 5 طيحملا

 .(أرق) ةدام سورعلا جاتو ؛(أرق) ةدام ةغللا بيذهت :بيترتلا ىلع رظنا ؛

 .١77/؟ كلام نبال ليهستلا حرش :رظنا ©
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 لثم هب داري نأل حلاص ةرثك عمج لك ّنأل ؛ةلقلا عمجب رجَحلا يف ئنعم نكي مل اذه زاج

 نم ةثالثو سولف نم ةثالث ريدقت ىلع رود ةثالثو سولف ةثالث :لاقي امك ناك نإو اذه

 اًفالخ اذك نم ةثالثب هلوؤت هوحنو بالك ةثالث الو) :يلوقب ترشأ اذه ىلإو ءرود

 ."(دربملل

 ثنلا نيدقت عم هيلا تلكملا فذ لوقلا مل حتح

 ىلع ءاج «ءورق ةثالث» َنأب لئاق يأر قباسلا لوقلا نم عرفت دق لوق وهو

 لوزي ريدقتلا اذه ىلعف «ءورق نم ءارقأ ةثالث :وه ردقملاو ءهيلإ فاضم فذح ريدقت

 ىلإ هرودب فاضم اذه ةفاضإلا بيكرتو «ءارقأ ةلقلا عمج ىلإ ةفاضم ةثالثف «لاكشإلا

 ةثالث» :بيكرتلا راصف ؛(نم)و (ءارقأ) فذح مث ؛ءورق ةرثكلا عمجب هنع ربعملا سنجلا

 لوقك «لامعتسالا يف رئاظن ةدع اذهلو «ةرشابم ريغ ةفاضإ انه ةفاضإلاف .«ءورق

 :[زجرلا] 'رعاشلا

 .58 ماشه نبال ىدنلا رطق حرشو تا شيعي نبال لصفملا حرش :رظنا١
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 ةُيناج ِنآِيللا طلاخم الو ةبحاص مانسي يليل ام هللاو

 .هبحاص مان (لجر) ب يليل ام وأ هبحاص مان (هيف لوقم ليل) ب يليل ام :ريدقتلاو

 :[زجرلا] 'جاجعلا لاقو

 طق بئذلا تيأر له قذمب اوءاج طلتخاو ُمالظلا َنَِج اذإ ىتح

 :هريدقتو ءءورق ةثالثو' :"يرابنألا لوقي .طق بئذلا تيأر له (هيف لوقم) قذمب :ريدقتلاو

 :[زجرلا] رعاشلا لوقك ءهي/ فاضملا فذحف ءءورق نم ءارقأ ةثالث

 رتولا ةديدش ءادْيك 'ريغو رَجَحو مهس ريغ يدنع كل ام

 ْرْشَبلا ىمرأ نم ناك ْيفكب تالج

 «؛هماقم ةيلعفلا ةلمجلا ماقأو هيلإ فاضملا فذحف .رشبلا ىمرأ نم ناك (لجر) يفكب :يعأ

 عمج ىلإ ؛ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم وهو «ليلقلا ددعلا ةفاضإ ّنأل ءفذحلا اذه بجو امنإو

 «ةلق عمج ءارقأو «يفانتلا نم هيلإ هتفاضإ يف امل ؛ةرثكلا عمج ىلإ هتفاضإ نم ىلوأ ةلقلا

 «كلذلف ؛هب ءافخ ال ام يفانتلا نم هيف ناكل ةرثكلا عمج ىلإ هانفضأ ولف ؛ةرثك عمج ءورقو

 5١5. ليقع نبال ةيفلألا حرش :رظنا١

 ١45. :3 47 نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا :رظنا"
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 نباو يبلحلا نيمسلاو ءيقوزرملا :هلقن وأ يأرلا اذهب ذخأ نممو ."فذحلا اذه بجو

 :نيتلأسم نيب اًيقيفوتو اعماج ءاج يأرلا اذه نأ ظحالنو .'روظنم

 .ةلق عمج ليلقلا ددعلا زيمم نوك :ىلوألا

 ريثكلا ددعلاك سنجلا نع ٌربعي ام وأ ,سنجلا مسا ىلإ ةفاضإلا ةلئسم :ةيناثلاو

 .ةرثكلا ةغيص ةلالدب

 :ىنعملا ىلإ اهنم دنتسي ام :اًيناث

 . مكحلا مهنيعأ بصن نيعضاو نيرّسفملا و ةاحنلا ضعب هكلس دق هاجتالا اذهو

 4«ءورق ةثالثإ دورو ليلعت ىلإ هنم اوهجوت مث هيف اورظنف «ةيآلا نم دافتسملا يعرشلا

 ًامجسنم هتعضو يأرب امهتليذ نايأر هاجتالا اذه يف مهلو .دوصقملا ىنعملا عم مجسني امب

 :يلي امك يهو ؛ءرق ةملكل ةيونعملا ةلالدلا لصأ ىلع ازكترم و ءمهلوصأ عم

 ءارقأ ةثالث ةقلطم لك ُصْيَرَت  ”.أب لوقلا .أ

 ةدام برعلا ناسلو :475/7 نوصملا ردلاو 1١« مومعلاو لومشلا ظافلأ :بيترتلا ىلع رظنا١

 .(ءرق)



 - َنصَبَرَتَي َتاَقّلْطُملاَو) ىلاعت هلوق يف ىنعملا" :'(ةردلا) يف يريرحلا لوقي

 ىلإ دنسأ املف ءءارقأ ةثالث تاقلطملا نم ةدحاو لك صبرتيل :يأ 4(ِءوُرُق َةَنَلَث نهسفنأب

 ةرثكلا ىلع لدتل ءورق ةظفلب ىتأ «ةثالث ٌنهنم ةدحاو لك ىلع ُبجاولاو «ةثالث نهتعامج

 . "كلذ لم .يبلخلا نيمسلاو نايح أو ىريكملا": نم. لك لاقو :ةحؤململا :قتنَملاو ةالزملا

 لعلو' :"رايتخالا اذهل احضوم لاق دقف «يدادغبلا يسولألا دنع حجارلا وه ليلعتلا اذهو

 دارملا نأ - ءارقأ نع اًنضوع ءورق رايتخا يأ - انهه هرايتخال ةحجرملا َةّتكنلا

 ءةرشعلا قوف زواجتم اهعيمجو ءرئارحلا ءارقألا تاوذ تاقلطملا عيمج انهه تاقلطملاب

 ءارقألا يف لصحيف ءءارقأ ةثالث [نهنم] اهنم ةدحاو لكلو «ةرثكلا عمج ماقم ةلمعتسم يهف

 لوقلا اذه يفف ."كلذ ىلع اًهيبنت ةثالث زييمت يف ةرثكلا عمج لمعتسي نأ نُيسحف ءةرثكلا

 :نهذلا يف نيرمأ ثودح ىلإ ةراشإ

 ١ صاوغلا ةرد :رظنا ؟٠١.

 ا نوصملا ردلاو ا طيحملا رحبلاو 07/١. نمحرلا هب نم ام ءالمإ :بيترتلا ىلع رظنا "

 ,:7894- ع"

 ١١ را يسولألل يناعملا حور ريسفت :رظنا
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 ةقلطملا صبرت ةدم نوكيف قلقلا يف ءارقأ ىلع - ءرُق وأ - ءرق عمج »

 .ةدحاولا

 تارومأملا تاقلطملاو .تاقلطملا عيمج ىلع (نصبرتي)ب رمألا ميمعت ه

 3 ةرئاك ةرثك وه َعَمِج ْنُهلك نهصّيرت «نذإف امتح ةرشعلا نهددع زواجتي صبرتلاب

 «ءورق ةثالث)ب صنلا درو كلذل ؛ةرثكلل ةغيصب اهنع ريبعتلا اهبساني - ءارقلا - تقولا

 .يعرش فيلكت هب قلعتي يذلا ىنعملا اذه ىلع ةلالد

 "ءانسنلا كل نع فالكاو لوقلا ادن

 ؛هلقنو هركذب - مهبتك يف ترظن نيذلا ةاحنلا نيب نم - كلام نبا َدرْفَت لوق اذهو

 دئاوع فالتخا ءارقأ عقوم ءورق عوقول ٌعوُسلا نإ :لقت دقو“ :'ليهستلا حرش يف لاقف

 تقو «تقولا ىنعم ىلع ءرقلا لّمَحِب اذهو ."ةرثكلا لوصح مزلي اذه رابتعابو ءءاسنلا

 ةٌماكحأو ضيحلا لئاسم لب ؛دحاو قسن ىلع َنْبمَل نهدئاوع يف ءاسنلاف ءضيحلا وأ رهطلا

 ١ كلام نبال ليهستلا حرش :رظنا ١/417.



 : وع ريرع يف لاحلا بساني ناكف «َنهتالاحو ءاسنلا دئاوع بعشتل '!ريزغ اًبعشت ةبعشتم تادابعلا هقف ىف

 :اهيلع ةلاد عوف هله تياجق رت هته ىلع لتي'ام نت[ + لوقلا اذه يكبح

 ىنعملا ريظن ىلع لمحلاب لوقلا .ج

 ظ لصأ ىلع زكتري هيجوت وه ذإ ءريرقتلا ال لامتحالا باب نم ةتعضو يأر اذهو

 نأ كلذو ؛ةغوسي ام هلو ؛ىنعملا ريظن ىلع لمحلا وه والأ مهلوصأ نم روهشم و مهم

 ع (عمج) ةظفلو ؛تقولا :يناثلاو «عُمَحلا :لوألا «'نيلصأ نيب هانعم 50

 ىنعمب ءرقلا ّنأ ريدقت ىلعف .عومج يه - ةيعضولا ةباينلا باب نم - ةدحاو ةغيص ىلع

 تعءاجف ءءوُرُق :ليقف « لوُعف ىلع يأ هنازو ىلع ْعَمْجُي - هيلع المح - هنإف ءعْمجلا

 و «خارفأو دانازأ ىلع خرفو دن َعْمَج مهُهيجوت ةاحنلا دنع كلذ ريظنو .«ءورق ةثالثإ

 يف ءيفّتحلا يناديملل "بابللا"و «45 - 93/١ يعفاشلا هقفلا يف «ينيبرشلا بيطخلل 'عانقإلا" :رظنأ ١
 .54- 57/١ يفنحلا هقفلا

 ناسلو ؛(أرق) ةدام ةغللا بيذهتو «(أرقو يرق) يتدام ةغللا يف سيباقملا مجعم :بيترتلا ىلع رظنا "

 .(أرق) ةدام برعلا



 ّنأ' :"يربكعلا لوقي ؛لْعَف عمج يف ةّيسايق تسيل لاعفأ ةغيص ّنأ تابثإل مهيعس يف كلذ

 ةلزنمب ٌُدنزو ؛.... ؛خرف كلذكف ءرايطأ ىلع ريط ْعَمْجُي امكو «(ريط) ىلع لمح اخرف

 .اذإ "شيعي نباو «ئيرابنألا ركذ هلثمو ."دنز كلذك داوعأ ىلع ٌدوُع َعِمْج امكف ء(دوع)

 ةهج نم امإو ظفللا ةهج نم امإ امهنيب ةبسانمل ءيشلا ىلع لمحي ءيشلا نأ ملعا ":لوقي

 ؛هدضعي ام هل عْمَجلا ىنعم ىلع ءرقلا لمحو ."ريسكتلا يف ريثك كلذ نم مدقت دقو «ىنعملا

 «ٌتمجلا ةغللا يف َءْرَقلا ّنأ اذه ةقيقح يف يدنع يذلاو :'“قاحسإ وبأ لاق" :”يرهازألا لوقي

 درقلاو ؛... ءٌتعمج وهف «ءايلا َمِزْلُأ دق ناك نإو ءضوحلا يف ءاملا تيرق :مهلوق نأو

 نوكي امنإ كلذو ؛محرلا يف مدلا عامتجا ءارَقلا امنإف هيف يف لكأي ام عمجي :يأ ءيرقي

 وبأ هلاق امم اوحن «بابلا اذه يف ؛مدقتملا دانسإلاب ٌيعفاشلا نع انيور دقو :تلق .رهطلا يف

 ١ عمللا حرش يف عبتملا :رظنا 507/7.

 .841 ١5/8: شيعي نبال لّصفملا حرشو ء"١© ةيبرعلا رارسأ :رظنا "

 .777 كلذك يرهزألل يعفاشلا ظافلأ بيرغ نايب يف رهازلاو «(أرق) ةدام ةغللا بيذهت :رظنا *

 .(ه ١١" ت) ّيرسلا نب ميهاربإ :جاجّزلا قاحسإ وبأ هلعل +

 .(أرق) ةدام (سيياقملا) يف اذك ©
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 ءاضيأ اذه نم اهنإ لاقيف ةأرملا تأرقأ امأف " :"سيياقملا“ يف سراف نبا لاقو ."قاحسإ

 ل ا وو عم ا جاع ا م اوركذو

 امر: ةسمساام يأ ةصيخ تازق اهو: :تساح اذ ءاوملا كرتا" "ضسخألا لاقو

 . ضيحلا يف لوخدلل ٌمسا ةقيقحلا يف ءرقلاو' :”يناهفصألا بغارلا لوقيو ." ةضيح ىلع

 لك ىلع قلطأ «هل بقعتملا ضيحلاو رهطلا نيرمألل اًعماج اًمسا ناك املو .رهط نع

 درفنا اذإ امهنم دحاو لك ىلع قلطُي اًعم نيينعمل عوضوم مسا لَك نآل ؛امهنم دحأو

 ةلالدب اذرجم ضيحلل الو ادرجم رهطلل اًمئا ٌءرقلا سيلو :...«ماعطللو ناوخلل ةدئاملاك

 مدلا اهب رمتسا يتلا ضئاحلا اذكو ءءرق تاذ اهل لاقي ال مدلا رثأ رت مل يتلا رهاطلا نأ

 مهنإف هْمَمَْج يأ أرق نم ءرقلا نإ :ةغللا لهأ لوقو «...« كلذ امهل لاقي ال ٌءاَسِقنلاو

 :محرلا يف مدلا عامتجال «تركذ امبسح ضيحلا نمزو رهطلا نم نيب عمجلا اوربتعا

 لصألا يف نآرقلاو ؛.... ليترتلا يف ضعب ىلإ اهضعب تاملكلاو فورحلا ممض :ةءارقلاو

 .(أرق) ةدام سيياقملا :رظنا ١

 .(أرق) ةدام (برعلا ناسل) يف روظنم نبا هنع هلقن "

 .(أرق) ةدام نارقلا تادرفم مجعم :رظنا
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 عبئا هانأرق اَذِإق ةنآرقو ةقنج اَنَلع ّنإ) ىلاعت لاق ءناحجارو نارك :وحن ردصم

 ظفاحلا ركذ هوحنو ," هب لمعاف كردص يف هانتبثأو هانعمج اذإ :سابع نبا لاق 4ُهَنآرُق

 للعت يلاتلابو ؛عمجلا ىنعم ىلع ءرقلا ظفل لمح دضعت نييوغللا نع لوقنلا هذهف ."يوونلا

 . يضرع دعب - ةساردلا هذه ةياهن يف ديرأو ءاذه .ءارقأ ىلع سيلو ؛ءورق ىلع هعمج

 :يلاتلا نايب - ةلئسملا هذه يف ةقباسلا لاوقألاو ءارآلل

 ظ يف ةنيابتم لاوقأو ةددعتم ءارآ ءاصحإ مدقتملا ضرعلا اذه نم يتياغ نكت مل

 اًهُثدرأ ةسارد يه امنإ ءبسحف ءاصحإلا يف ةبغر اهدورو هيجوتو ام ةلئسم ريسفت

 ءارآلا هذه يف تعمتجا ةيغالبو ةيفرصو ةيوحنو ةيوغل :دعاوقو لوصأ ةدعل ةعماج

 اهلامعتساو لوصألا هذه ٌغامتجاو .مهلوصأ نم لصأ ىلإ دنتسي اهنم لوق لكف .لاوقألاو

 قئاقدلا ءاوس ؛ةحيصفلا ةغللا صوصن يف ةيوغللا قئاقدلا ضعب نع ماثللا ةطامإ يف

 نم هلمتحي امب هانغ ىدم رهظيو ءصنلا ىنعمل انمهف يرثي «ةيونعملا وأ اهيف ةيظفللا

 - ةاحنلا لاوقأل قباسلا يليصفتلا ضرعلا اذه دعب - انل ىلجتي ُهنإ ذإ ؛تاليوأتو تالالد

 ءانبلا لكيه نمض ةيوغللا دعاوقلاو لوصألا نيب مجسنملاو كسامتملاو قيقدلا طبارتلا طئس

 .(أرق) ةدام تاغللاو ءامسألا بيذهت :رظنا ١

0 



 ةدحتم . تنيا بلصت تيح
 م٠ 0

 07 ريبك دحاو بلاق يف اهعيمج وغلل و؟ اياب نإ يه يي

 0 ١ ةحص 0 يتل ةياغلاو حيصفل يبرعلا ظفلل وه :هنم 0 0 و 9 2 لأ ظ

 | ظ مث «ةحيصفلا بيك تارابعل 0 ظ انتلا د
 بيكارتلا .
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 دب مهوتملا ضق وااناز صضعب نيبو اهن و 1 ظ
 ٠ ويم 2

 عرد

 : ٠م

 حيحصلا لامعتسالا 3 وذحي نأ دارأ نمل .حيصفلا وذح وذ ةيفيك
 ماع

 حيصفل بفيك نايب



 ياماكتلا:كنضقلا

 ةماعلا

 نطل تفك اينارادت يتلا ةيسيئرلا طاقنلا صخلأ نأ دوأ ثحبلا اذه ماتخ يف

 يذلا لوألا لصفلا يفف ؛ثالثلا ةحورطألا لوصف يف تاليلحتلاو تاشقانملا نم ددعل

 ؛هتامس زربأ نم اسمخ تلوانت ةيبرعلا يف ريسكتلا عمج ةرهاظ ةلاصأ نايبل هتصصخ

 ةرهاظ «يلاتلاب هنأو «ةيبرعلا يف ريسكتلا خوسر سكعي مهمو رهاظ رثأ نم اهل ام تنيبو

 تايماسلا يف ريسكتلا روهظ ةلئسمل ضرعتلاب كلذل تمدق دقو .اهيف ةزيممو ةقيمع

 تابثإ ىلإ اصلاخ ءتامسلا و صئاصخلا نم ددع يف ةيبرعلا عم كرتشت يتلا ةيبونجلا

 .اهل ةيسيئر ةصيصخ هنأ ىلع لدي امم .ريسكتلا عمج يف اهيلع ةيبرعلا قوفت

 ريسكتلا عمج صئاصخ ىدحإل ةيليلحت ةساردل هتصصخ دقف يناثلا لصفلا امأ

 ءارآو ماكخأو لئاسم نم هتوح امو ؛ةرثكلا عومجو ةلقلا 57 ةيضق يهو «ةيساسألا

 اهقلطأ يتلا ىوعدلا اميس الو ءفالخو لدج نم اهلوح راد امو «نيثدحملا ضعبو ءامدقلل

 أدبم يف ككشت يتلا «يناولحلا دمحمو يواديصلا فسويك «نيرصاعملا نيثحابلا ضعب

 انحلت



 رمألا ؛ماكحأو لئاسم نم هنع عرفت امل يلاتلابو ءهل ةضفار ءهساسأ نم ةرثكلاو ةلقلا

 ةمساح اهتدرأ ءةلئسملا بناوج فلتخم نم ةلماش ةيليصفتو ةقمعتم ةشقانم ىعدتسا يذلا

 ىلع دزلا و« ءكلذا ءاحتسالا هجرعلا يعوو «ةرثكو ةلق ىلإ عمجلا ماسقنا ةلاصأ تابثإ يف

 :يلاتلا يف اهتركف زجوأ «ةثالث لحارم قرغتسا اًّدر ةثدحملا ىوعدلا هذه

 .ايثبع سيل و صاخ ماظن هل ةيبرعلا يف عمجلا »

 اهلوأ ؛ةيئاوشع تسيلو ؛ةيبرعلا يف ةصاخ ماكحأ اهل ةريثكلا و ةليلقلا دادعألا .

 عون ديدحت يف رّهظي ريثكلا ددعلا و ليلقلا ددعلا نيب لامعتسالا يف يساسأ قراف دوجو

 .هزييمت

 عقوتملا نم ناك «ةيددعلا و ةيمكلا ىنعم ىلع اًساسأ لدي عمجلا أدبم ناك امل و

 ماكحأب امهصيصخت ىلإ يضفي ؛هماظن يف زيمم رابتعا ةرثكلا و ةلقلل نوكي نأ يعيبطلا و

 عمجلا ةيماظن نع ايبنجأ اماسقنا سيل ةرثك و ةلق ىلإ عمجلا غيص ماسقناف كلذل ؛ةصاخ

 .هتكردأو برعلا هتعو ام اذهو ؛ةيبرعلا ةعيبط عم امجسنم يتأي هنإ لب ءابرغتسم الو

 :ةيليصفتلا درلا اذه لحارم يلي اميف صخلأو

 :ةيلاتلا دهاوشلا لالخ نم كلذو «ةيبرعلا يف عمجلا ةيماظن نايب :ىلوألا ةلحرملا
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 .ةددحم غيص يف عمجلا رصح «©

 :يلي ام ةلالدب كلذو ءعمجلا ةغيص ىلإ درفملا ةغيص نم لاقتنالا ةيماظن ٠

 .ةددحم نازوأ ىلع ةصوصخم غيص ريسكت مازتلا -

 .غيصلا ضعب ريسكت ةهارك -

 ىهتنم غيص يف امك ءامات اعنم امإ ءغيصلا ضعب ريسكت عانتما -

 ضعب يف ابلاغ اعنم وأ ؛كلذ يف فرصلا نم عنملا ةلالد نايبو ؛عومجلا

 .ةقئشملا تافصلا

 .ريسكتلا فلأ دعب لوصأ فرحأ ةثالث ءيجم عانتما »

 .فوذحملا لصألا عمجلا در »

 .عمجلا عمج ةرهاظ دوجو ©

 :ليلدب «ةيبرعلا يف ةيددعلا تايمكلا ةيصوصخ نايب :ةيناثلا ةلحرملا

 .ددعلا زييمت عون ©

 .ددعلا زيمم ىلع دئاعلا ريمضلا عون ©
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 لئالدلاو دهاوشلا لالخ نم كلذو «ماسقنالا اذه ةلاصأل برعلا يعو نايب :ةثلاثلا ةلحرملا

 :ةيلاتلا

 .اهظفل ىلع ةلقلا غيص ريغصت ©

 .درفملل افصو اهضعب عوقو

 .كلذ ىلع لدت ءروثنملاو موظنملا .برعلا مالك نم دهاوش دورو «©

 ” انل' :تباث نب ناسح تيب ىلع يئايبذلا ةغبانلا ضارتعا ةثداح ©

 ."خلإ...تانفجلا

 .ةلئسملل مهليلعتو «نيمدقتملا ةاحنلا ضعب لاوقأ .٠

 ةديدج تاظحالمو جئاتن نم هيلإ تلصوت ام - زاجيإب - يلي اميف ركذأو اذه

 :عجارمو رداصم نم هيلإ تدع اميف اهل اركذ رأ مل ةرهاظلا لوح

 ه0

 .ةيبرعلا يف ريسكتلا رذجت ىلع اهتقئم يتلا ةلدألا »

 عمجلا غيص ددعت و حيصفلا يبرعلا ةايح نيب ةمئاق ةقالع ةظحالم «

 .باتك و ملق و ةقان و دبع :عومج يف امك «ةلمعتسملا

 .ماوعلا ةنسلأ ىلع ريسكتلا عمج رثأ ىلع ءوضلا طيلست ٠

 *؟ نه



 .اهظفل نم اهل دحاو ال يتلا عومجلا يف ةاحنلا بهاذم حيضوت

 .ءاهتنا ةلقلا دح نييعت يف ةاحنلا فالتخا نايب ©

 .اهب درفنا يتلا ةلقلا غيص يف ءارفلل بوسنملا لوقلا ةشقانم «

 ةلقلل ةيعامس ةغيص ةلجرك ةّلْعف ةغيص اهدع يف يثيدحلا ةجيدخ يأر ةشقانم »

 .هيوبيس دنع

 ةروكذم و ةفورعم -ةقرفتم - يهف ؛عمجلا ةيماظن نايب يف اهتقس يتلا ةلدألا ه

 مساح ةجيتل ىلإ لوصول هديب اميف طيزأل: و: اهليطت قه: ذيذجلا نعل ةنتكل توظيف

 .ةيماظنلا هذه ةلاصأ نيبت

 نم عنملا ةلالدو عمجلا ىنعم نيب رشابملا و قيقدلا طابترالا ةظحالم «

 .عومجلا ىهتنم غيص يف فرصلا

 نهر كال يت قنا دج هيدا لآل ام .

 ةلق ىلإ ماسقنالا ةلاصأ نايب اهيف برعلا رعش نم ةصاخ دهاوش رايتخا »

 يف لطخألا تيبو «تباث نب ناسحو ةغبانلا ةثداح اميس الو هل برعلا يعوو «ةرثكو

 ." خلإ...مُهَبلك 'فايضألا حبنتسا اذإ موق ” :ريرج ءاجه

 نليحا



 مث ءاهنيب اميف طبرلاو «ةرثكلاو ةلقلا ةلئسم يف مهلاوقأو ةاحنلا ءارآ عيمجت »

 نم يذلا رمألا ؛تايماسلا لقح يف نيرصاعملا نيثحابلا ضعب جئاتن نيبو اهنيب طبرلا

 .ةلئسملا هذه دييأت هنأش

 .«ءورق ةثالث» بيكرت هيجوت يف نيرسفملا و نيبوغللا و ةاحنلا لاوقأ عيمجت ٠

 .ًافلتخم اناونع رشع دحأ ثحت جردنت ًامسق رشع دحأ يف اهفينصت مث

 «ءورق ةثالثإ» بيكرت دورول لمتحم ديدح يوغل هيجوت ةفاضإ ©

 :عرفلاو لصألاو :لقثلاو ةفخلا أدبمك ةيوغللاو ةيوحنلا لوصألا تناك دقو

 يف اهيلع تدمتعا يتلا حيتافملا مهأ ىنعملاو ظفللا نيب ةقالعلاو ءزاجملاو ةقيقحلاو

 .جئاتن نم هيلإ تلصوت امو «يتشقانم

 ةلقلا أدبم ىلع ةيقيبطت ةسارد هنم تلعج يذلا ريخألاو ثلاثلا لصفلا ناك مث

 تالؤاستلا ضعب حرطت دق يتلا بيكارتلا ضعب دورو هيجوت يف هرثأل انايب و ؛ةرثكلاو

 ؛[؟؟4/ةرقبلا] «ءوُرُق َةَقَاَت نهسفنأب َنْصَبَرَتي َتاَقَلَطُملاَوِ) ةيآلا يف امك تالاكشإلاو

 ةرثكلاو ةلقلا أدبم مهطبر ةيفيكو :ءمهتاظحالم ةقد نيبي ةاحنلل اهيجوت رشع دحأ تركذف



 ءوُرُق َةَنَالَثِ) دورول لمتحم ديدج هيجوتب تجرخ مث «ةفلتخملا ةيوغللا دعاوقلاو لوصألاب

 لوصألا لهانم نم هتدام ايقتسم :مهكلاسم اكلاس :نومدقتملا ةاحنلا هركذ ام ىلإ هتفضأ

 نم اهتنورمو دعاوقلا هذه ةيويح سكع يذلا رمألا ءاهنم اولهن يتلا اهتاذ ةيوغللا دعاوقلاو

 .ةيناث ةيحان نم هتحصو ةرثكلاو ةلقلا أدبم تابثو ؛ةيحان

 ةمدخب يسفن تمدخ دق ةثيدحلا ةساردلا هذهب نوكأ نأ يئاجر نإف ماتخلا يفو

 عمج لقح يف ثحبلل ةديدج قافأ حتفب كلذو ءقرشملا قيرعلا اهثارتو «ةليلجلا ةيبرعلا انتغل

 نوفشكي نيصاوغ ىلإ ةجاحب لازت ام يتلا اهصئاصخو ةيبرعلا ناكرأ نم هوحنو ريسكتلا

 .اهررغ دقارفو اهررد دئارف نع



 لوألا قحلملا

 عممجلا مساو ؛.عمجلا :نم لك نيب قرفلا نايب

 :نينثا نم رثكأ ىلع لدام

 هظفل نم هل دحاو ال هظفل نم دحاو هل

 نزو ىلع سيل 2صاخ نزو ىلع نازوأ فلاخي عومجلا نازوأ قفاوي

 «عمجلاب صاخ بلاغ وأ «عمجلاب عومجلا ٍ

 :هيف بلاغ وأ :هيف (عمج مسا)
 «بكر' هدحاو قفاوي يف هدحاو فلاخي

 عج مح و2 خمج 0 بسنلا يف :ريكذتلاو «يبسنلا [عمج مسا) دحاو ال عمج)إ هلا ف بكذت 5

 طهر «موق"' هدحاو امنإو هل ١ 58 كذتلاو

 00 [عمجمس) عنج
 ."بارعأ ."يزغ,باكر' ."...«(نفس «بتك'

 «(مالقأ ملق) وحن هظفل نم دحاو هلو نينثا نم رثكأ ىلع لدام(/ :عمجلا *

 «(ٌرُدَقَم ذئنيح هدحاوف) «(ديبابع) وحن عمجلاب صاخ نزو ىلع وهو هل دحاو ال وأ (ب
 .(بارعأ) عمجلاب بلاغ نزو ىلع وأ

 عمجلاب صاخ نزو ىلع سيلو هظفل نم هل دحاو الو ؛نينثا نم رثكأ ىلع لد ام (أ :عمجلا مسا **

 .(ءاسن ءطهر ءموق) وحن هيف بلاغ وأ
 .(بحاصو بكارل بحص بكر) عومجلا نازوأل فلاخم هنكل «هل دحاو ال وأ (ب

 :يف دحاولل واسم هنكل :عومجلا نازوأل قفاوم دحاو هل وأ (ج

 وأ ءزاغل عمج مسا يزغ :وحن ؛ريكذتلا ١.

 .يباكر هيلإ بسنلا يف لاقيف «ةبوكرل عمج مسا باكر وحن ؛بسنلا .؟



 يناثلا قحلملا

 ةيلامعتسالاو ةيعضولا ؛اهيعونب ةباينلا ةلئسم
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 :لامعتسالا* [ةرثكلل اهضعبو ةلقلل اهضعب ؛عمجلل ءانب نم رثكأ هل عضو] 7 دحاو ءانب هل عضو] :عضولا*

 امإ
 نأ
 :نوكي

 ىلع

 لوقلا

 امهفالتحاب

 اءدب

 :اءاهتناو

 ىلع

 لوقلا

 امهفالتحخاب

 ءاهتنا

 وأ-؟ :ناتلاح انه :اءادتبا امهقافتاو :نأ امإ ؛ةرثكلاو ةلقلل لمعتسيف «(لج ألك ةلقلل-١

 ةرثكلل

 (لاحر)رك

 لمعتسيف

 - ١
 لمعتسي

 ءانب

 ةلقلا

 يف
 .ةرثكلا

 ١-
 لمعتسي

 ءانب

 ةلقلا

 يف
 .ةرثكلا

 ةلقلل

 ؛ةرثكلاو

1- 
 وأ
 لمعتسي

 ءانب

 ةرثكلا

 يف
 .ةلقلا

 -؟
 لمعتسيو

 ءانب

 ةرثكلا

 يف
 .ةلقلا

 هفينصت*

 نم

 لامعتس

 يقيقح

 امهيف

 ببسب

 لامعتسا

 يزاجم

 امهيف

 ةلاحلا ف

 ىلوألا

 لامعتسالا

 يزامم

 ثيح

 ةقيقحلا

 كارتشالا

 .يونعملا

 امأ
 لامعتسالا

 ف
 ةلاحلا

 ةيناثلا

 وهف

 :زاصجتاو

 يقيقح

 نأل

 ةلقلا

 انه
 ةلخاد

 يف
 .ةرثكلا

 :هعون*

 فرعي

 ةبايتلاب

 ءاعضو

 وأ
 ءانغتسالا

 .اعضو

 فرعي

 ةباينلا)ب

 ءالامعتسا

 فرعت

 ةلاخلا

 ىلوألا

 ةباينلاب

 ءالامعتسا

 .ةتبلأ ةباين الف ةيناثلا ةلاحلا ف امأ (الامعتسا ءانغتسالا وأ إ

 ل ؛عمج نم رثكأ درفملل ناك اذإ نأشلا اذك :تاظحالم*
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 ايفا رغويلبب

 ةيبرعلاب عجارملاو رداصملا :ًالوأ

 رداصملا 0 |

 : توريب ءورمع يبأ نيدلا باهش قيقحت ؛يعفاشلا ظافلا بيرغ يف رهازلا ءيرهزألا

 ١5945. ؛ ركفلا راد

 .”ءدأ ؛ةفرعملا راد :توريب .١ط ءمساق يكز ضاير قيقحت :ةغللا بينهت «يره زألا

 فازفزلا دمحمو نسحلا رون دمحم قيقحت «ةيفاشلا حرش .نيدلا يضر ء«يذابارتسألا

 نع ةروصم) ةيملعلا بتكلا راد :توريب «ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحمو

 ١(. راسل : اذ ةيرصملا ةخسنلا

 2 راد : توريب ءاط «بوقعي عيدب ليمإ قيقحت .ةيفاكلا حرش .نيدلا يضر .يذابارتسألا

 ١19548. « ةيملعلا بتكلا

 راد : توريب ء١ط «نيدلا سمش ميهاربإ قيقحت «ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش «ينومشألا

 ,.55١م , ةيملعلا بتكلا

 دمحأ لداع قيقحت ءلوصألا ملع يف لوصحملا نع فشاكلا .نيدلا سمش ؛يناهبصألا

 /١55, «ءةيملعلا بتكلاراد :توريب .١ط .ءضوع دمحم يلعو دوجوملا دبع

 ١, ة8ه6 ,ةفاقثلا راد :ثتوريب ءا1ط «يناغألا .جرفلا وبأ «يناهفصألا



 .١ط «نيدلا سمش ميهاربإ قيقحت «نآرقلا تادرفم مجعم .بغارلا «يناهفصألا

 .5591١1ل ةيملعلا بتكلاراد:توريب

 ط «ناطلس نسحملا دبع ريهز قيقحت «هيوبيس باتك ريسفت يف تكنلا «يرمتنشلا ملعألا

 /١94813. ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم :تيوكلا ١.

 ةعبطملا :ةرهاقلا ."ط ءميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور يدادغبلا يسولألا

 ,.195١؟5 ,ةيرينملا

 راد :توريب .١ط «ةرادق حلاص رخف قيقحت ؛ةيبرعلا رارسأ .ثاكربلاوبأ ءيرابنألا

 ١1556. «.ليجلا

 : توريب .١ط ءدمح نسح قيقحت «فالخلا لئاسم يف فاصنإلا .تاكربلاوبأ ءيرابنألا

 ١954. « ةيملعلا بتكلا راد

 ءدوبه فسوي تاكرب قيقحت :نأرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا .تاكربلاوبأ «يرابتألا

 .5دعاو « ةيرصعلا ةبتكملا :توريب

 دبع ناضمرو دمحم نامثع بجر قيقحت «برضلا فاشئرا .نايح وبأ «يسلدنألا

 ١119/8. « يجناخلا ةبتكم : ةرهاقلا .١ط « باوتلا

 19٠١. «:ةداعسلا ةعبطم : ةرهاقلا .طيحملا رحبلا .نايح وبأ ءيسلدنألا

 . ١584 «بتكلا ملاع :توريب :"ط .ةيفاشلا حرش .ايركز ءيراصنألا

 ءايحإ ةنجل :ةرهاقلا ءفرش دمحم ينفح قيقحت ءريبحتلا ريرحت ءعبصإلا يبأ نبا



 155 .يمالسإلا ثارتلا

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا «ةعيبر يبأ نب رمع ناويد .رمع«ةعيبر يبأ نبا

 ١91/8. «,باتكلل

 :توريب .ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيفحت ءرئاسلا لثملا .نيدلا ءايض ءريثالا نبا

 ش ١188., « ةيرصعلا ةبتكملا

 ةكم . ١ط ءدمحأ رميخم يطاعلا دبع لامج قيقحت «ةيفاكلا ةمدقملا حرش «بجاحلا نبا

 : توريب .١ط ,يلتفلا نيسحلا دبع قيقحت . وحنلا يف لوصألا . ركبوبأ ء جارسلا نبا

 .13/886 « ةلاسرلا ةسسؤم

 « تثتوريب .١ذط ءرمسألا يجار قيفحت .درولا نب ةورع ناويد حرش ؛«تيكسلا نبا
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 3 بتكلا ملاع : توريب .؟ط «نماضلا حلاص متاح قيقحت «حاصفلا ء:ةوارطلا نبا

 . ١15951

 .ديمحلا دبع دمحم ديسلا ديمحلا دبع قيقحت «ةيفلألا ىلع مظانلا نبا حرش ءمظانلا نبا

 .(خيرات الب) ليجلا راد : توريب

 بتكلا ,« 1١58848,

 « ةيرصملا بتكلا راد : ةرهاقلا . ١ط ءراجنلا يلع دمحم قيقحت ءصئاصخلا «ءينج نبا
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 .15هك - ١١ه

 حاتفلا دبعو راجنلا ميلحلا دبعو فصأان يدجنلا يلع قيفحت ءبستحملا «ينج نبا

 ٠ 1١9533. يمللسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل : ةرهاقلا .يبلش ليعامسإ

 . ناد :توريب .١ط «ةيفلألا ىلع يدوكملا حرش ىلع نودمح نبا ةيشاح .«نودمح نبا

 ,.,ا؟ءأ « ركفلا

 : ةرهاقلا .١ط «يطيقنشلا نيمألا نب دمحأ قيقحت «برعلا مالك يف سيل .هيولاخ نبا

 ١5٠05. :يجناخلا ةبتكم

 ١ط «يريدب ةفيلخ دمحم ةفيلخ قيقحت ؛هيوييس باتكىلع فورخ نبا حرش «فورخ نبا

 يمالسإلا ثارتلا ىلع ظافحلا ةنجلو ةيمالسإلا ةوعدلا ةيلك : (ايبيل) سلبا رط .

 ,« ١552

 « نييالملل ملعلا راد : توريب .١ط «يكبلعب رينم يزمر قيقحت «ةغللا ةرهمج ءديرد نبا

 ١. ة لل - ١5 مخ1إ/

 .15:4 1١8348- « قالوب ةعبطم : ةرهاقلا. ١ط ءصصخملا ءهديس نبا

 .1955 ٠ يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب . ط .ديرفلا دقعلا ءهبر دبع نبا

 « بتكلا ملاع : توريب .حانج وبأ بحاص قيقحت ءيجاجزلا لمح حرش ءروفصع نبا

848 . 

 .١اط «ضوع دمحم يلعو دوجوملا دبع دمحأ لداع قيقحت .بّرقملا ءروفصع نبا
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 .199/ «ةيملعلا بتكلاراد :توريب

 قافآلا راد:توريب ."ط «ةوابق نيدلا رخف قيقحت .فيرصتلا يف عتمملا «روفصع نبا

 .9١ا/48 قديدجلا

 راد : ةدج . تاكرب لماك دمحم قيقحت « دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا ٠ ليقع نبا

 .19585 « يندملا

 : توريب .١ط ؛يكبلعب رينم يزمر قيقحت «ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش « ليقع نبا

 1135517 نييالملل ملعلا راد

 4 رقكفلا راد :توريب .١ط ءورمع يبأ نيدلا باهش قيقحت ٠« لمجمل/ «٠ سراف نبا

14 , 

 راد :توريب .5ط ءورمع يبأ نيدلا باهش قيقحت . ةغللا سيياقم مجعم « سراف نبا

 /١395. ءركفلا

 « ةفرعملا راد : توريب .١ط ؛«يبلح ةمعط دمحم قيقحت « بتاكلا بدأ « ةبيتق نبأ

 /١1,

 ١559. « ةفاقثلا راد : توريب .”ط « ءأر عشلاو رعشلا « ةبيتق نبا

 « يبرعلا بتاكلا راد : ةرهاقلا .تاكرب لماك دمحم قيقحت « دئاوفلا ليهست « كلام نبا

 ,155ا/

 .ا١ط « ديسلا يحتف قراطو اطع ردلقلا دبع دمحم قيقحت ٠ شهستلا حرش ٠ كلام نبا



 ,5ء.ذ١ ٠ ةيملعلا بتكلا راد : توريب

 « يرودلا نمحرلا دبع ناندع قيقحت . ظفأللا ةدعو ظفاحلا ةدمع حرش « كلام نبا

 .51١/ا/ ؛ يناعلا ةبتكم : دادغب

 ثارتلا ءايحإ راد :توريب .١ط «يريش يلع قيقحت ؛٠ برعلا ناسل «٠ روظنم نبا

 ١195848. ؛ يبرعلا

 .١ط «يديعسلا نيدلا زع دمحم قيقحت . كلام نبا ةيفلأ ىلا كلاسملا حضوأ ٠ ماشه نبا

 ١13599 « مولعلا ءايحإ راد : توريب

 : توريب .”ط ءديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت «٠ ىدنل/ رطق حرش « ماشه نبا

 .185!/ « ةيرصعلا ةبئكملا

 .(خيرات الب) ةيرينملا ةعبطملا : ةرهاقلا . لصفملا حرش ؛ شيعي نبأ

 ةيكيلوثاكلا ةعبطملا:توريب.يناحلاص ناوطنأ قيقحت «لطخألاو ريرج ضئاقن ءمامت وبأ

 +517 ١,

 دومحم ديلوو رّوُح ميهاربإ دمحم قيقحت «٠ قدزرفلاو ريرج ضكئاقن حرش « ةديبع وبأ
 . ١594 « يفاقثلا عمجملا : يبظ وبأ .!ط ءصلاخ

 نايدهو يوانضلا ناروب قيقحت «٠ طيحملا رحبلا نم داملا رهنلا «يسلدنألا نايحوبأ
 .(خيرات الب)نانجلا راد : ثوريب .يوانضلا

 185٠9. 2 رداص راد : توريب . ريرج ناويد . مرك « يناتسبلا



 ١951١., « رداص راد : توريب «دبعلا نب ةفرط ناويد .مركءيناتسبلا

 2( اذ «؛ مركم ملاس ملاعلا دبع قيقحت .٠ يزعلا فيرصتلا رصتخم حرش ؛ ينازاتفتلا

 ١94/87. « لسالسلا تاذ راد : تيوكلا

 توريب ."ط .بوقعي عيدب ليمإو دمحم زئاف قيقحت « ةيبرعلا رسو ةغللا ةقف ٠ يبلاعثلا

 .1515 ٠ يبرعلا باتكلا راد :

 .185, بتكلا ملاع : توريب ٠ طا ةيفاشلا حرش « يدربراجلا

 2 مالعإلا و ةفاقثلا ةرازو : دادغب . سادرم نب سابعلا ناويد . ىيحي «٠ يروبجلا

 ١554,

 . ركفلا راد : توريب . ١ط ءورمع يبأ نيدلا باهش قيقحت « حاحصلا « يرهوجلا

 ١1554

 .8ط «بيدلا ميظعلا دبع قيقحت ٠ هقفلا لوصأ يف ناهربلا . يلاعملا وبأ ٠ ينيوجلا

 ١158٠, . راصنألا راد : ةرهاقلا

 .امللا « بئاوجلا ةعبطم : ةينيطنطسقلا ."ط . صاوغلا ةرد « يريرحلا

 ةبتكملا : توريب .١ط ءدوبه فسوي تاكرب قيقحت « بارعإلا ةحلم حرش « يريرحلا

 .995١ا/ ؛ ةيرصغلا
«* 

 .151/7 « ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب . ريبكلا ىشعألا ناويد . دمحم «٠ نيسح

 .١ط ءرطم ةيطع يداه قيقحت ءوحنلا يف لكشملا فشك . ناميلس نب يلع« ةرديحلا

 م5١



 لن”ءدلإل؛ رامع راد :نامع

 ةبتكم : ةرهاقلا ."ط «ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاح ٠ يرضخلا

 ١9475. « يبلحلا يبابلا ىفطصم

 « بئاوجلا ةعبطم : ةينيطنطسقلا .؟ط «٠ صاوغلا ةرد حرش . نيدلا باهش.يجافخلا

 .ا مما

 .191748 « ةيهبلا ةعبطملا : ةرهاقلا .١ط « ريبك/ ريسفتل . نيدلا رخف « يزارلا

 . 1444-1885. ةيريخلا ةعبطملا : ةرهاقلا .١ط . سورعلا جات « يديبزلا

 .(15105) ةيندرألا ةعماجلا : نامع .١ط ةفيلخ ميركلا دبع قيقحت ٠ حضاولا «يدْيبزلا

 راد : توريب .5ط «كرابملا نزام قيقحت «٠ وحنلا للع يف حاضيإلا 3 يجاجزلا

 .15955 «سئافنلا

 ١ط ءميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «نآرقلا مولع يف ناهربلا . نيدلا ردب ٠ يشكرزلا

 /١88. « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : ةرهاقلا .

 . «طارخلا دمحم دمحأ قيقحت ٠ نونكملا باتكلا مولع يف نوصملا ردلا ٠ يبلحلا نيمسلا

 ٠ ,.1944 - 19485 «ملقلا راد : قشمد .١ط

 .(خيرات الب) ليجلا راد : توريب .١ط «نوراه مالسلا دبع قيقحت «٠ باتكلا « هيوبيس

 .اذط «. يلضافلا رداقلا دبع دمحم قيقحت ٠ وحنلا يف رئاظنلاو هابشألا ٠ يطويسلا



 1848 « ةيرصعلا ةبتكملا : توريب

 ١ والك « ةداعسلا ةعبطم : ةرهاقلا .١ط ءمساق دمحم دمحأ قيقحت « حارتقالا ٠ يطويسلا

 وبأ دمحمو يواجبلا دمحم يلعو ىلوملا داج دمحأ دمحم قيقحت ٠ رهزملا ؛يطويسلا

 .,.19551-151759 « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : ةرهاقلا .؟ط « ميهاريإ لضفلا

 ؛ةيملعلا ثوحبلا راد:تيوكلا .مركم ملاس لاعلا ديع قيقحت 0 عماوهلا عمه «يطويسلا

 581-11 ١,

 .19546 ءركفلا راد : توريب « عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا . بيطخلا« ينيبرشلا

 ميهاربإ قيقحت « ةيفلألا ىلع ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاح . يلع ٠ نابصلا

 /!١391. « ةيملعلا بتكلا راد : توريب .١ط «نيدلا سمش

 راد : ةرهاقلا .ركاش دمحم دومحم قيقحت « يربطلا ريسفت .٠ ريرج نبا ٠ يربطلا

 ١9368-1508., , فراعملا

 ١9374. « ةيملعلا مدقتلا ةعبطم : ةرهاقلا . نمحرلا هب ّنم ام ءالمإ ٠ يربكعلا

 .١ط :تاميلط راتخم يزاغ قيقحت «٠ بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا ٠ يربكعلا

 ١582. 2 رصاعملا ركفلا راد :توريب

 ه ١ط « يوّزلا دمحم دمح ديمحلا دبع قيقحت ٠: عمللا حرش يف عبتملا « يربكعلا

 ١555. « سنويراق ةعماج : يزاغنب
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 ةعبطملا : ةرهاقلا . حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش ةيشاح . سي ٠ يصمحلا يميلعلا

 .88١إ/ « ةيهبلا

 ةبتكم : ةرهاقلا ءفيطللا دبع دمحم قيقحت ؛ دوعسلا يبأ ريسفت . دوعسلا وبأ « يدامعلا

 , 6 « حيبص يلع دمحم

 ١“١1848. « ةيريملا ةعبطملا : ةرهاقلا.١ط .«ةيوحنلا دصاقملا . نيدلا ردب « ينيعلا

 19/8١. دادغب . ناجرملا رحب مظاك قيقحت . ةلمكتلا . يلع وبأ ٠ يسرافلا

 : توريب ."ط .2يسوسقرعلا ميعن دمحم قيقحت «٠ طيحملا سوماقلا « يدابآ زوريفلا

 ١149548, « ةلاسرلا ةسسؤم

 .١ةثو/ نانبل ةبتكم : توريب . رينملا حابصملا «يمويفلا

 ةلب)ةيملعلا بتكلاراد : توريب .يجافخ معنملا دبع قيقحت ؛ رعشلا دقن « رفعج نب ةمادق

 .(خيرات

 دوجوملا دبع دمحأ لداع قيقحت « لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن «يكلاملا يفارقلا

 زكرم:ةمركملا ةكم .؟ط «ةنس وبأ حاتفلا دبع ةظرقو ضوع دمحم يلعو

 ١355:1. :؛ثوحبلاو تاساردلا

 ثوريب .١ط «يلضافلا رداقلا دبع دمحم قيقحت « ةغالبلا مولع يف حاضيرلا « ينيوزيقلا

 5. « ةيرصعلا ةيتكملا :

 دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت « رعشلا نساحم يف ةدمعلا . قيشر نيا ٠ يناوريقلا



 1١95515 : ةرهاقلا . ؛ط ءديمحلا

 ٠ ١958. فراعملا ةعبطم : دادغب . بلوت نب رمنلا رعش . يرون« يسيقلا

 ١9519- «بتكلا ملاع:توريب .ةميضع قلاخلا دبع دمحم قيقحت « بضتققملا « دربملا

16#48,. : 

 :١156. ةرهاقلا .يواجبلا دمحم يلع قيقحت ٠ حشوملا ؛ ينابزرملا

 راد : توريب .١ط ؛ةيطعلا ميهاربإ ليلخ قيقحت ٠ مومعلاو لومشلا ظافلأ .٠ يقوزرملا

 .1594 « ليجلا

 7٠١١. « ركفلا راد : توريب .١ط .ةيفلألا ىلع يدوكملا حرش ٠ يدوكملا

 .؛ط «.يدهملا قازرلا دبع قيقحت .٠ باتكلا حرش يف بابللا ٠ ينغلا دبع «يناديملا

 ,848 . يبرعلا باتكلا راد :توريب

 ةبتكم : توريب .؟ط ؛دهاز يزاغ ريهز قيقحت « نآرقلا بارع/ . رفعجوبأ ٠ ساحنلا

 ©١5486. , ةيبرعلا ةضهنلا

 توريب .١ط « يبلح ةمعط ديجملا دبع قيقحت « يفسنل/ ريسفت . تاكربلا يبأ «٠ يفسنلا

 5١٠٠٠١. « ةفرعملا راد :

 ١. 58« بتكلا ملاع : توريب ٠ ؟ط ةيفاشلا حرش « راك ةرقن

 ىفطصم ةبتكم : قشمد .١ط ءرقدلا ينغلا دبع قيقحت ٠ هيبنتلا ظافلأ ريرحت « يوونلا



 .١ؤ لمثل« يبلحلا يبابلا

 .(خيرات الب) ةرهاقلا . تاغللاو ءامسألا بيذهت «٠ يوونلا

 : ضايرلا .١ط .ءشيوردلا مساج دومحم قيقحت «٠ وحنلا للع . نسحلا وبأ ٠ قارولا

 .1495 « دشرلا ةبتكم

 عجارملا ا

 .15ا/ ١ « فراعملا راد : ةرهاقلا ٠ عومجلا ناولأ يف لصيفلا . سابع « دوعسلا وبأ

 ملاع : توريب .ا١ط « اهرداصمو ةيبرعلا خيرات يف ثاحبأ . نيسح دمحم « نيساي لآ

 ,1891/ ء بتكلا

 ٠ نييالملل ملعلا راد : توريب .ا١ط « نراقملا ةييرعلا هقف . رينم يزمر « يكبلعب

8 , 

 « ةضهنلا ةبتكم : دادغب .١ذط « هيوبيس باتك يف فرصلا ةينبأ . ةجيدخ « يثيدحلا

105 . 

 ل ر ره يف سس نسح ١59595. : فراعملا راد : ةرهاقلا ."ط : ىيف/ولا وحنلا . سابع « :

 ةلاسر) ةيماسلا تانراقملا ضعب عم ةيبرعلا ةغللا يف عومجلا . قيفر ةزيكاب « يملح

 .19177 بيدألا ةعبطم : دادغب .(هاروتكد

 : قشمد .؟ط « فرصلا مسق - فرصلاو وحنلا يف حضاولا . ريخ دمحم « يناولحلا

 قفل



 ١15178. « نومأملا راد

 ..١ط ءمساق دمحأ دمحم قيقحت ٠ فرصلا نف يف فرعلا اذش . دمحأ ؛ يوالمحلا

 لاول « ةيرصعلا ةبتكملا : توريب

 زاد : توريب - نامع .ا١ط « ةيبرعلا يف يناكملا بلقلا ةرهاظ . حاتفلا دبع . زومحلا

 .13/85 « ةلاسرلا ةسسؤوم و نامع

 .1555 : توريب ."ط « يرعشلا عيطقتلا نف . ءافص « يصولخ

 ١19479. : توريب . دوقن عفد يف دوضنملا ؤلؤللا  رهاظ نيمأ ٠ هللا ريخ

 1965١. : توريب .١ط . يفوكلا وحنلا يف ةسارد . دمحأ راتخملا « هريد

 ١98٠. « نييالملل ملعلا راد : توريب .هط « مالعألا نيدلاريخ ٠ يلكرزلا

 ١1947. «نييالملل ملعلا راد : توريب ."ط . نراقملا ةغللا هقف . ميهاربإ ٠ يئارماسلا

 ١59١. «ميريم تاروشنم : توريب . ١ط ٠ تاوصألا ملعو فرصلا .هيريزيد « لاقس

 ١ نم عباسلا ةعماج : يزاغنب .١ط « ةيبرعلا ةغللا يف ءامسألا ةينبأ. دمحم دمحأ « خيشلا

 .1555 « ليربأ

 5 رصاعملا ركفلا راد و ركفلا راد : تاروريب - قشمد « فافكلا. فسوي 5 يواديصلا

8 . ْ 

 : توريب 1١ ٠ ط؛ ةنسلألا مولع و ديعقتلا نونف . راطيب زيند ٠ ناحط -نومير «٠ ناحط
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 ,. ١ ة ىلا 6 ينانبللا باتكلا راد

 « نانبأ ةبتكم : توريب .١ط « «ةساردو مجعم :فرصلا نم عونمملا امدأ « هيبرط

 .,آء ١

 ةرهاقلا ."ط . حيضوتلا بيلهت . ىفطصم دمحأ « يغارملا - ملاس دمحم : يلع

 .(خيرات الب) ةيراجتلا ةبتكملا:

 .؟""ط «:يردانلا دعسأ دمحم ةعجارم ٠ ةيبرعلا سوردلا عماج . ىفطصم « ينييالغلا

 1048 « ةيرصعلا ةبتكملا : توريب

 ةرابط فارغوكنزو ةعبطم: توريب . بدألاو ةغللا يف تارظن . ىفطصم « ينييالغلا

 “< 8717 ١.

 .: ءاسحإلا - ةرهاقلا ."ط « ةيليلحت ةسارد :نايبلا ملع. حاتفلا دبع ينويسب ٠ دويف

 .99١/م « ةيفاقثلا ملاعملا راد و راتخملا ةسسؤم

 ١9494. « ةيملعلا بتكلا راد : توريب .١ط « ةغالبلا رهاوج . دمحأ «٠ يمشاهلا

 210 « يبرعلا نايبلا ةنجل : ةرهاقلا .هط ٠ ةغللا هقف. دحاولا دبع يلع ٠ يفاو

 راد : توريب .اط « ةيبرعلا ةغللا دهاوش يف لصفملا مجعملا . عيدب ليمإ 0 بوقعي

 ١1535. « ةيملعلا بتكلا

 اضيع
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